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 إمسها 

 و هو أشهرها ذلك ألن السورة افتتحت بالسؤال عن األنفال  األنفال :
لم عن يت بذلك ألن هذه السورة تتكو الذى مساها ذلك ابن عباس رضى هللا عنهما و مس تسمى أيضا بسورة بدر  

تلك الواقعة و ما كان  أحداث بدر و تؤرخ هلا و تبني ما وقع فيها و كيف مت نصر هللا تعاىل لعباده املؤمنني و تبني
فيها من معوقات للنصر و كيف أهنا ُذللت بفضل هللا تعاىل و تبني أيضا لنا مبادئ النصر و مقوماته و تبني أسباب 

 الفشل و أسباب اهلزمية حىت حيذرها أهل اإلميان.
ث عن اجلهاد هنا تتحدكما ذكر ذلك البقاعى رمحه هللا يف نظم الدرر و مسيت هبذا اإلسم أل و تسمى بسورة اجلهاد

و تبني أحكامه و تبني أحكام السلم و أن  املسلمني عندهم مبادئ يف حرهبم و يف سلمهم و تبني املقصد منه و 
كيف   و عدهتم كيف ينتصرون و الغاية اليت شرع ألجلها  و تبني كيف أن املسلمني مع ضعفهم و قلة عددهم 

 اهد و على أن تستمر  يف ذلكجهادهم فتحث الفئة املؤمنة على أن جتيكون 
 و لذلك كان بعض السلف يستحسن قراءة هذه السورة على اجملاهدين  يف سبيل هللا سبحانه و تعاىل .  

 سورة األنفال : مدنية 
    نقل ) ابن اجلوزى ( اإلمجاع على ذلك و حكى ) ابن العباس ( أن فيها سبع آيات مكية تبدأ من قوله تعاىل : )

 ( و أكثر أهل العلم على أهنا مدنية. ُكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُرواْ َوِإْذ ميَْ 

ُُْرُِجوَك َوِإْذ مَيُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروْا لُِيْثِبُتوَك َأوْ و نقل عن قتادة قوله أن كلها مدنية إال قول هللا تعاىل : )  يَقْقتُقُلوَك َأْو 
ُ َخيقْ  ُ َواَّللَّ  ( قال أهنا مكية ألهنا تذكر واقعة حدثت يف مكة . ُر اْلَماِكرِينَ َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اَّللَّ

و هذا األمر الصحيح أن كلها مدنية و ال مانع أن تأتى اآلية لتذكر بشىء حدث يف مكة لتبني أن فضل هللا و منته 
 على عبده و على املؤمنني 

 مقصد هذه السورة :
خالل أحداث غزوة بدر و تتكلم على كيف يكون حال املؤمنني تتحدث عن اجلهاد و عوامل النصر  و اهلزمية من 

إذا دخلوا إىل املعركة من إنكسار حاهلم هلل تعاىل و تفويضهم األمر له  و اإلنكسار بني يديه و معرفة أن النصر من 
ب لعنده ال من غريه و أن األخذ باألسباب على حسب املستطاع و ليس هو اجلاذب للنصر و ليس القوة اليت تغ

 ــالســـــــــــورة األنفـــ
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و ليس  اإلستعداد الذى ينجز ما أرادوا و ليس العدد و الكثرة هو ما حيصل املطلوب .. كل هذه أسباب و النصر 
 احلقيقى من عند هللا جل و عال . 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
َ َوَأصْ   )  َ َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم ِلُحوْا َذاَت بَقيْ َيْسأَُلوَنَك َعِن األَنَفاِل ُقِل األَنَفاُل َّلِلَِّ َوالرَُّسوِل فَاتقَُّقوْا اَّللَّ ِِيُعوْا اَّللَّ ِنُكْم َوَأ

 ( مُّْؤِمِننيَ 

 السورة مل تتعرض لذكرهم ألن العربة ليست بالواقعة إمنا العربة ما يُؤخذ من الواقعة  .من هم : 
و ِلب نفال أفيها داللة على أن بعض املسلمني سأل النىب صلى هللا عليه و سلم  عن حكم األيسألونك : 

 استعطائها منه .
 و مل يُذكر فالن و فالن و كأن السائل بعض املسلمني و البعض اآلخر كان حيتاج هذا السؤال . 

 ؟  ما هي األنفالاخُتلف يف تفسريها األنفال : 
 فقيل أن األنفال هي الغنيمة

 و قيل أهنا الفىء و هو ما حصل املسلمون عليه بغري قتال .
 هي األسالب اليت تدفع إىل الغزاة زائدة على سهامهم  و قيل األنفال

 و قيل األنفال أي اخلمس سألوه عنه 
 هذه األقوال خالصتها يف قولني قويني :

 القول الثاىن : ) شيء زائد  يعطيه اإلمام ملن شاء من الغزاة (
نفل  ول الصالة فرض و نفل  ،شيء زائد ألهنا مسيت أنفاال فكلمة األنفال معناها الشىء الزائد و لذلك حنن نق

يعىن زائد على الشىء املفروض ، فاألنفال شيء زائد على الفرض أو على األصل . و قالوا أن هذا يعضده و  
َنا َلُه ِإْسَحاَق َويَقْعُقوَب نَاِفَلة  )  كذلك مثل قوله جل  و عال يف شأن إبراهيم  :  قالوا  ( َجَعْلَنا َصاحلِِنيَ  وَُكاّل   َوَوَهبقْ

يعقوب نافلة ألن إبراهيم سأل الولد فُأعطى الولد و ولد الولد زيادة على ِلبه ، فقالوا أن األنفال زيادة على 
 الغنيمة .

 هذا هو األقرب لعدة أمور منها : القول األول : ) الغنيمة ( 
لك يف أعقاب تأن هذه السورة كما ذكر ابن عباس و مساها غزوة بدر فتتحدث عن غزوة بدر و هذا السؤال جاء  -

 الغزوة و الذى حصل يف هذه الغزوة هو قتال و حصول على الغنائم  ، فسميت غنيمة ، فهى غنيمة  يف حقيقتها .
  ملاذا مل يقل هللا تعاىل  يسألونك عن الغنائم  و قال يسألونك عن األنفال ؟... لكن يرد هنا السؤال 

عليا ع له اجلهاد ، اجلهاد ُشرع أصالة ملاذا ؟ لتكون كلمة هللا هي القيل سر  التسمية باألنفال ألهنا زيادة على ما ُشر 
 فهذا هو املقصد األول و تكون الغنيمة شيئا زائدا على األصل من مشروعية اجلهاد فجاز تسميتها باألنفال .
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 ، يقال أن هللا ف و قال بعض أهل العلم أيضا و هو قول متجه أن الغنائم كانت حمرمة على األمم قبلنا مث ُأحلت لنا
ناس كافة، )فضلُت على األنبياء خبمس، بعثُت إىل ال)نفلها لنا ، أي أن هللا زادنا هذه الغنائم و لذلك يف احلديث : 

هورا، وأحلت  وادخرُت شفاعيت ألميت، ونصرت بالرعب شهرا أمامي، وشهرا خلفي، وجعلت يل األرض مسجدا ِو
 .  أحله هللا جل و عال لنا الغنيمة ُأحلت لنا فهى شيٌء زائدٌ ، ف   يل الغنائم، ومل حتل ألحد قبلي (.

  أن األنفال هي الغنائم ، كيف قسمتها و على من تكون  : ) يسألونك عن األنفال (نرجح أن قول هللا تعاىل  :
قسمها يالقسمة ، فأجاهبم هللا جل و عال . ) قل األنفال هلل و الرسول ( أي حكم األنفال هلل جل و عال و رسوله 

ا أنتم و انقادوا و أى استسلمو :  ُقِل األَنَفاُل َّلِلَِّ َوالرَُّسولِ على وفق حكم  هللا جل و عال ملا يف ذلك من املصلحة .
ليس لكم سؤال عن هذا بل هللا سيحكم  و رسوله صلى هللا عليه و سلم يتوىل قسمتها فال تشغلوا أنفسكم بذلك 

 ، إمنا اشغلوا أنفسكم مبا سيأتى .
 التقوى بإمتثال األمر و اجتناب النهى .:  فَاتقَُّقوْا اَّللََّ 

 : َوَأْصِلُحوْا َذاَت بَقْيِنُكمْ 
وجود مثل هذه املسألة و هي السؤال عن الغنيمة و كيفية تقسيمها سيحدث منها خالف فالصحيح أن تقطع مادة 

نكم ، أنتم فاشغلوا أنفسكم بإصالح ذات بياخلالف بإرجاع  ذلك إىل هللا و رسوله  للحكم يف هذه املسألة و أما 
و فيها داللة  على أنه إذا بدرت بادرة  قد ينشأ منها فساد ذات البني أننا مأمورون شرعا بإِفائها و إصالح ذات 
بيننا و لذلك قال جل و عال ) و أصلحوا ذات بينكم و أِيعوا هللا و رسوله ( فقدم إصالح ذات البني على ِاعة 

ه يف الذكر و ذلك ألنه لن حتدث ِاعة مع الشقاق ، إذا كان هناك خالف  و تصادم و نفرة و تشاحن  هللا و رسول
و تباغض بني املسلمني فلن تتحقق الطاعة هلل و لرسوله ، و لذلك هذا السر يف سؤال العلماء قدر هللا ليوسف أن 

ه السالم (  لتنشئة مع نىب كق ) يعقوب علييرتك بيت يعقوب لُينشأ يف قصر العزيز  مع أن بادى الرأي أن تكون ا
كان هو األوىل يف نظرنا ، و لكن هللا احلكيم يعلم أن اإلنسان ال يكمل يف وسط فيه بغضاء و حسد ، بل سيظل 

دائما يقع يف مسألة قد ُمكر به فيها مث يقوم فيقع يف غريها ، أين يتفرغ إلكمال نفسه و إلعالئها  و لسعة صدره و 
سه ؟ لن يوجد ، و لذلك كان األوىل الفرار من هذا و لذلك بيٌت ليس فيه حب ال ُرج منه إنسان لشفافية نف

سليم نفسيا و عقليا ، إمنا احلب منبع الفضائل ، يف األسرة و اجملتمع و الناس إذا شعر به اإلنسان سينطلق ، 
 سيكون حمبا لنفسه و جملتمعه عامال للخري على عكس الشقاق .

 هذا أمر و األمر للوجوب و حنن مأمورون أوال : ال نفعل ما جيلب الشقاق  ات بينكم :و أصلحوا ذ
 و إذا وقع علينا أن نقوم بالوصل و الصلح  و أال  ندع جماال للشقاق بيننا .

َ َوَرُسوَلُه ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ  ِِيُعوْا اَّللَّ  :  َوَأ
 هم الصفوة . هم مؤمنني أم ليسوا مبؤمنني ؟ هم خري مؤمنني بل
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   ٌك يف ماذا ؟شاليت حتتمل الشك ، إن اليت تفيد التحقيق  و ذكر إذا و مع ذلك يُقال هلم إن كنتم مؤمنني ، فرتك 
كأن هللا جل و عال حيذرهم  ، يقول هلم إن خالفتم هذه األوامر الثالثة  ، كانت هذه املخالفة ، حتملكم على 

 ل اإلميان عياذا باهلل .الشك يف اإلميان أو تنتهى بكم إىل زوا
ِاعة هللا و رسوله ( من املسائل املهمة جدا ، أن حتافظ عليها و تعض عليها  –إصالح ذات البني  –) تقوى هللا 
 بالنواجذ .

ُ َوِجَلْت قُقُلوبُقُهْم َوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُُه )     َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللَّ   اَدتْقُهْم ِإميَان ا َوَعَلى َرهبِهِْم يَقتَقوَكَُّلونَ زَ ِإمنَّ
ُْم َدَرَجاٌت ِعنَد َرهبِهِْم َوَمْغِفَرٌة َورِ  (3) الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالَة َوِِمَّا َرزَقْقَناُهْم يُنِفُقونَ   (2) ْزٌق  ُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقا هلَّ

 ( (4) َكِريٌ 

 :  ُمْؤِمُنوَن َحّقاُأْولَِئَك ُهُم الْ 
داللة  على إكتمال إمياهنم ، أنك إذا أردت أن تعرف اإلميان على حقيقته فاعرفه يف هذه اخلمسة  ملاذا أتى حبقا ؟ 

 صفات .
 ما هذه اخلمس صفات ؟ 

ُ َوِجَلْت قُقُلوبُقُهمْ الصفة األوىل :    الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اَّللَّ
ه و قدرته و َقدروه حق قدره  ، ماذا حيدث ) وجلت قلوهبم ( مبعىن خافت قلوهبم  مبعىن : ذُكر هللا فتذكروا عظمت

و هذا اخلوف هو أقرب ما يكون إىل اخلشية  و لكنه مع فرار من املرهوب ِما ُافون ألن الوجل هو خوف مع 
 فرار 

 ، كيف مل ميتثلوا ألمر هللا ألهنم يعرفون عاقبة خمالفة أمر هللا عز و جل ، يعلمون عاقبة كيف ان ملاذا يفرون ؟
سخطه و غضبه  و عقابه فساعتها حيدث هذا الوجل  ، و هذا الوجل الذى عند أهل اإلميان هو وجٌل ِملوء 
بطمأنينة أيضا ،  أي ليس وجٌل فقط إمنا وجل مع ِمأنينة ، فهم يوجلون أي ُافون هللا  و يف نفس الوقت 

 أنون لكرمه ، فهم يعيشون بني اخلوف و بني الرجاء  و حتدوهم احملبة إىليطمأنون لوعده  و يطمأنون لرمحته و يطم
 هللا جل و عال  .

من إذا ذُكر هللا خاف هل ُالف ؟ ال ميكن ُالف إال إذا ضعف الوجل يف قلبه من هللا و اخلشية هلل جل و عال  
 هنا تقع املخالفة .
 ُه زَاَدتْقُهْم ِإميَان اَوِإَذا تُِلَيْت َعَلْيِهْم آيَاتُ الصفة الثانية : 

يزدادون إميانا بتالوة اآليات ، نالحظ أن هللا جل و عال ذكر الفعل بصيغة املبىن للمجهول  و هو ما مل يسمى 
 لكى يقول لك أنه إذا تليت اآليات  أو ذُكر هللا من أي  ملاذا ؟فاعله ، ) إذا تليت ( مبىن ملا مل يسمى فاعله .. 

قع التأثري ، فاآليات هلا وقع و تأثري يف السامع يزداد هبا إميانا  أيا كان من يتلوها ، و هذه ذاكر و من أي تال   و 
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 ( َو َشِهيدٌ ِإنَّ يف َذِلَك َلذِْكَرى ِلَمْن َكاَن َلُه قَقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّْمَع َوهُ )  خاصيتها . و لذلك يف قول هللا جل و عال : 
  لشرطوجد ا) و هو القلب احلى (  و  احملل القابل، و هذا موجود ) القرآن (  و  املؤثر املقتضى، قالو أن وجود 

.  و لذلك بعض الناس يف رمضان و كل رمضان وقع التأثري  : انتفت املوانع  ) و ألقى السمع و هو شهيد (  و
نداوة  راءة ، نعميبحث عن املسجد الذى يتأثر فيه خلف اإلمام ، و التأثر يقع بأى قارىء إذا كان حيسن الق

الصوت و ِالوته شيء جيد و لكن ال حيتاج إىل البحث ألن اآليات مؤثرة  و لو أنه استحضر اآليات لبكى خلف 
أي إمام  و تأثر بتلك اآليات . فبمجرد تالوة اآليات و تدبر املعىن يزداد املرء إميانا  ، فأول أشياء زيادة اإلميان هي 

لى هللا لذلك  ملاذا كان النىب صرسته و تدبره و تعلمه .. تزيد اإلميان و ترفعه ، و تالوة اآليات ) القرآن ( مدا
على كل حال و لكن ملا وقعت املدارسة مع جربيل  عليه و سلم أجود ما يكون يف رمضان ؟  و هو أجود الناس 

رمضان مدفوع  رى اإلنسان يفيتأثر ، يزداد إميانا ، إميانه مستحب و يزداد  استحبابا فوق استحبابا ، كذلك حنن ت
 للخري معان عليه ) يقرأ و يصلى و يقوم الليل ( و كأنه معان على هذه األمور .

 السؤال ليس كم ختمة ختمت يف رمضان ؟ كم إميانك الذى ازداد هل صرت أخشى هلل ؟ 

   َوَعَلى َرهبِهِْم يَقتَقوَكَُّلونَ الصفة الثالثققققققققققققققققققققة : 
عدة اليت مرت معنا كثريا فتقدم هنا اجلار و اجملرور للتخصيص و قصر ذلك التوكل على هللا جل و عال و و هنا القا

لذلك ال يشرع  أن يقول أحد توكلت على هللا مث عليك ، هذا ال جيوز ألن التوكل عبادة حمضة هلل جل و عال ال 
   مَيُوُت()َوتَقوَكَّْل َعَلى احْلَيِه الَِّذي الخرى : يشركه معه غريه . فالتوكل على هللا وحده ، و لذلك يف اآلية األ

ال يكون  و فالتوكل و هو صدق اإلعتماد القلىب على هللا تعاىل يف جلب املنافع و دفع املضار مع األخذ باألسباب
 س إال هلل ، و من مثراته اإلستعانة ، أنك تعلم  أنه ما شاء هللا كان و ما مل يشأ مل يكن و إن شاءه النا

 بالفعل املضارع الذى يفيد التجدد و اإلستمرار  يتوكلون :

 الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّالةَ   الصفة الرابعققققققققققققققققققققققققققققققة  :
ها يف أوقاهتا على الوجه الذى يرتضيه هللا  جل و عال خبشوعها و ِمأنينتها .  فهم مالزمون بأدائها بأركاهنا و شرِو

 َوِِمَّا َرزَقْقَناُهْم يُنِفُقونَ سققققققققققققققققققققة : الصفة اخلام
 بصيغة املضارع  تفيد اإلستمرارية ينفقون : 

ما من ألفاظ العموم أي من كل شيء رزقناهم  ينفقون ، فإذا رزقناهم ماال أنفقوا من أمواهلم ، سواء كانت  ِما :
رزق فيساعدون احملتاج و يعاونون غريهم و هذا أيضا  نفقة واجبة كالزكاة أو كانت نفقة مستحبة ، كذلك الصحة

من اإلنفاق ، كذلك أيضا تنفق من جاهك فإذا ِلب منك رجٌل شفاعة فتشفع له إن كانت الشفاعة حسنة فيكون 
 لك نصيب من أجرها .
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ن رسول هللا أل و أيضا ينفقون من علمهم  فالعلم رزق بل اإلميان و العلم مها أوىل رزق يُرَزقه العبد و أوىف رزق 
تعاىل أفضل  و مل يؤت أحد بعد اإلميان باهلل) من يرد هللا به خريا يفقه يف الدين ( .، صلى هللا عليه و سلم قال : 

 من العلم ، فهو أيضا ينفق من علمه و ال يبخل به  بل يعني الناس و يسد حوائجهم .
 رى . تبخل باإلمتناع  ، لو أنفقت رزقناك و أعطيناك مرة أخ ِما رزقناهم : يا من تبخل مبا رزقناك إمنا أعطيته منا فال

 ُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقا
 املتصفون هبذه اخلمسة أوصاف هم أهل اإلميان احلقيقى  ، الكمل يف إمياهنم .

ُْم َدرََجاٌت ِعنَد َرهبِهِْم   أي يف اجلنة   :هلَّ

 نوهبم ، و املغفرة مبعىن سرت الذنوب و التجاوز عنها فال حياسبون هبا .مغفرة ملا بدر منهم  من ذ : َوَمْغِفَرةٌ 

كرم هو ما كمل حسنه يف هذا املقام ففي اآلخرة الرزق كري و ال كري :: أي يُرزقونه يف اجلنة ، و كلمة    َوِرْزٌق َكِريٌ 
طر و ال أذن مسعت و ال خ يف أي شيء دليل على إكتمال  صفة احلسن فيه .فلذلك اجلنة فيها ما ال عني رأت

 على قلب بشر .

 اآليات انتقلت مباشرة من ذكر األنفال و احلديث عنها إىل ذكر صفات أهل اإلميان.
؟ يقول أهل العلم العدول هبم عن حديث  األنفال حلديث اإلميان إمياٌء مبا جيب أن  ملاذا هذه النقلة السريعة

 يشغلهم و تنبيه إىل ما جيدر هبم .

 ((5) َأْخَرَجَك رَبَُّك ِمن بَقْيِتَك بِاحْلَقِه َوِإنَّ َفرِيق ا مِهَن اْلُمْؤِمِننَي َلَكارُِهونَ  َكَما) 

كما أن هللا انتزع منكم قسمة الغنائم بعد إختالفكم يف قسمتها  و تنازعكم فيها و جعلها إليه و إىل رسوله صلى 
لقاء املشركني بوحى أنزله عليك مع كراهة ِائفة من هللا عليه و سلم ، كذلك أمرك ربك باخلروج من املدينة ل

 املؤمنني لذلك 
 كان خروجه باحلق : أي بأمر هللا جل و عال  و بوحيه .

 َوِإنَّ َفرِيق ا مِهَن اْلُمْؤِمِننَي َلَكارُِهونَ 
فر و س هذه الكراهة كراهة ِبع  و ليست كراهة ألمر هللا . فهى كراهة للقتال و فيه إزهاق للنفوس و سيحدث

 ( ٌه لَُّكمْ ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكرْ تعب و هم يكرهون ذلك . فهى كراهة ِبيعية . كما يف قوله تعاىل : )
و هو الضمري يعود على القتال ، فاملفعول قد يكون مكروها للنفس و قد يكون فيه أمل شديد هلا  : َوُهَو ُكْرٌه لَُّكمْ 

 كتابة فال كراهة بل حنب أمر هللا تعاىل و حنب ما كتبه هللا من قدر  .فهى تكرهه لذلك ، أما ال
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َا ُيَساُقوَن ِإىَل اْلَمْوِت َوُهْم يَنظُُرونَ )       ( (6) جُيَاِدُلوَنَك يف احْلَقِه بَقْعَدَما تَقبَقنيََّ َكَأمنَّ

 الذى أُمر النىب به و هو القتال  احلق الذين تبني ماذا ؟
 .عد أمام املسلمني إال احلرب اتضحت األمور فلم ي

َا ُيَساُقوَن ِإىَل اْلَمْوِت َوُهْم يَنظُُرونَ  عدد و العدة كأمنا رجل ُيساق إىل املوت ، فاحلسابات األرضية تقول بقلة ال:  َكَأمنَّ
م و العتاد بالقياس للكفار فتعىن موهتم ، و لكن كان هناك حسابات أخرى ، نفذ الصحابة األمر مع إحساسهم بأهن

 سُيقتلون .

َر َذاِت الشَّوَْكِة َتُكوُن َلُكمْ  )    ُ ِإْحَدى الطَّائَِفتَقنْيِ َأنقََّها َلُكْم َوتَقَودُّوَن َأنَّ َغيقْ ُ َأن حيُِقَّ احْلَقَّ وَ  َوِإْذ يَِعدُُكُم اَّللَّ يُرِيُد اَّللَّ
 (( 7) َداِبَر اْلَكاِفرِينَ  َويَقْقَطَع  ِبَكِلَماتِهِ 

لنىب صلى هللا عليه و سلم مبقدم أىب سفيان من الشام و معه عري قريش عليها أمواهلم فقال قبل غزوة بدر علم ا
النىب صلى هللا عليه و سلم ألصحابه : إن عري أىب سفيان  قد أتت فاخرجوا حىت تسرتدوا بعض ما ُسلب منكم يف 

 مكة  .، 
، إذا  هم سيخرجون بأقل سالح ها فهم قد خرجوا للعري و هذه العري ليس معهم عسكر و ال جند يدافع عن

حيصلون على الغنائم و يعودا ثانية للمدينة ، الذى حدث أن أبا سفيان علم بإستعداد النىب صلى هللا عليه و سلم  
و الصحابة للخروج إليه فأرسل رجال يسمى  ) عمرو بن ضمضم الغفارى ( إىل مكة ليأتيه باملدد ، فذهب عمرو 

فار أن أدركوا أموالكم و عريكم ، و أخذ أبو سفيان ِريق الساحل و هو ِريق مل يكونوا إىل مكة و نادى على الك
معتادين السري فيه  ، و خرج املسلمون ليكون املسلمون بالعدوة الدنيا بقرب املدينة يف جانب الوادى و هم 

 بالعدوة القصوى و يأيت اجلند .
يعد أمام املسلمني إال القتال  و هم خرجوا و قد وعدهم هللا العري ذهبت و أصبحت أقرب إىل مكة منهم  و مل إذا 

إحدى الطائفتني إما العري  و إما النفري  و قد كانوا يف قرارة أنفسهم يريدون العري و لو كان النفري إبتداء  ما خرجوا 
  ، و قد أمر هللا النىب بالقتال ساعتها ، لو ُترك األمر للمسلمني ما قاتلوا .

 بون و حتبونترغ تودون :
 ، و ذات الشوكة : تعىن احلرب العري الشوكة : احلد و السالح ، فغري ذات الشوكة  غري ذات الشوكة :

هم أرادوا شيئا و ودوه و أحبوه  و هللا أراد شيئا هم يكرهونه ، يكرهون القتال ، و القاعدة ) و عسى  و يريد هللا :
ذلك مع أن هذه النقلة األوىل يف حياة الدولة اإلسالمية فهى أول  أن تكرهوا شيئا و هو خري لكم ( ، فهم يكرهون

معركة و سيأتى بعدها تغري كبري جدا يف أوضاع املسلمني ، هذه هي البداية احلقيقية إلقامة الدولة و لذلك مسيت 
 معركة الفرقان ، فرقت بني احلق و الباِل و فرقت بني عهدين و قد بدأت الدولة تتضح معاملها .

 أي يستأصلهم مجيعا .، و لذلك يف هذه املعركة قُتل صناديد املشركني  يقطع دابر الكافرين :و 
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 مجع صنديد و هو القوى الشجاع الشديد ، و لذلك جيوز أن يقال عن املسلم صنديد . الصناديد :

َِِل َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِمونَ  )     (( 8) لُِيِحقَّ احْلَقَّ َويُقْبِطَل اْلَبا

 ليحق ما وعد يف القرآن ، ليحق احلق بظهور اإلسالم : ِحقَّ احْلَقَّ لِيُ 
 الشرك  و يبطل الباِل :
 .أي املشركون  : َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِمونَ 

 .هلم أسباب القتال و أعاهنم عليه هللا فقد هيأ 

 ( (9) ْلف  مِهَن اْلَمالِئَكِة ُمْرِدِفنيَ ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن رَبَُّكْم فَاْسَتَجاَب َلُكْم َأّنهِ ُِمِدُُّكم بِأَ   )  

أي تطلبون الغوث و احلماية و اللجأ ، و قيل أن معناها تستنصرون : أي تطلبون النصر و الظفر  :  َتْسَتِغيثُونَ  ِإذْ 
 على أعدائكم ، أو تستجريون بطلب اخلالص من هذا املوقف .

ِلب فهى ِلٌب أيضا  و لذلك ما تستدل به على أن الدعاء ، و الدعاء هي دعاٌء و لذلك هي عبادة  اإلستغاثة :
 عبادة تستدل به على أن اإلستغاثة عبادة .

 اإلستغاثة مع ِلب رفع الشىء ألن هناك شىيء مكروه واقع فيحتاجون رفعه .
 ِلب فعل اخلري اللياذة : ِلب العون                                   اإلستعانة : 

   عز و جلمدحهم هللا عز و جل أهنم يستغيثون هللاهل هذا على سبيل املدح أم على سبيل الذم ؟  : ونَ َتْسَتِغيثُ  ِإذْ 
 ألن اإلستغاثة عبادة فنحن نستدل على أن الفعل عبادة بطريقني :

 إما أن يكون هناك دليل خاص يدل على أن هذا الفعل عبادة  مثل ) الدعاء هو العبادة (األمر األول : 
أن هللا جل و عال يذكره مادحا  لفاعله أو راضيا عنه  فهذا يدل على أنه عبادة  ألن العبادة  عبارة لثاىن : األمر ا

 عن ما حيبه هللا و يرضاه  من األقوال و األعمال الظاهرة و الباِنة 
اعله ، و إذا مدح مدح فو الدليل هنا ألن هللا ) يدعوننا رغبا و رهبا (  يف قول هللا تعاىل :الدليل على أنه عبادة : 

 الفاعل فقد رضى عنه  و أثىن عليه و ما أحبه هللا  و رضى عنه فهو عبادة . 
 بية .اإلستغاثة للرب ، فلم يقل تستغيثون هللا  ... ملاذا ؟ ألن إجابة الدعاء من لوازم الربو  :  رَبَُّكمْ  َتْسَتِغيثُونَ  ِإذْ  

ل يا رب ، و كره مالك أن يُقال يا سيدى ، و قال عندما ُسأل : ما إذا دعوت هللا فق و لذلك العلماء يقولون :
يا رب (   –تقول فيمن يقول با سيدى ، قال : ادعو مبا دعت به األنبياء . األنبياء يف القرآن كانوا يقولون : ) ربنا 

 مل يقولوا يا سيدى .
 له . ن اإلستغاثة دعاء ، ألن الدعاء ُيستجابو كلمة فاستجاب تدل على أالفاء هنا للسرعة . َلُكْم : فَاْسَتَجابَ 

 : سيمدهم بألف من املالئكة مردفني ُمْرِدِفنيَ  اْلَمالِئَكةِ  مِهنَ  بِأَْلف   ُِمِدُُّكم َأّنهِ 
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 متتابعني أو ينزلون فرقة بعد فرقة  يف تتابع  مردفني :

ُ ِإالَّ ُبْشَرى َولَِتْطَمِئنَّ ِبِه قُقلُ  )     ( (01)  َعزِيٌز َحِكيمٌ وبُُكْم َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعنِد اَّللَِّ ِإنَّ اَّللََّ َوَما َجَعَلُه اَّللَّ

 و ما جعل هذا اإلمداد باملالئكة إال بشارة لكم ، و لتطمئن به قلوبكم .
أخذ تإسلوب إستثناء و حصر يدل على أن النصر ليس له إال ِريق واحد ، من عند هللا  ، ف ِإالَّ : النَّْصرُ  َوَما

 باألسباب املستطاعة كلها و يف النهاية النصر من عند هللا .
صدره هلل جل فكأن م للماء الذى يروى غريه  ، ملسيليف املادة يف اللغة تدل على ا الكلمة  عند البحث عن نصر :

 و عال و واصٌل إليك و هللا هو الذى ميدكم و ينصركم سبحانه و تعاىل .
 فاهلل عزيٌز ، عز فغلب ، ألن من صفات العزيز أنه الغالب ، و عز فقهر ، و عز فامتنع ، فال يٌم :َحكِ  َعزِيزٌ  اَّللََّ  ِإنَّ 

 يصل إليه و ال إىل أولياؤه أحد .
 يضع الشىء يف موضعه  َحِكيٌم :

يُكُم النقَُّعاَس َأَمَنة  مِهْنُه َويُقنَقزِهُل َعَلْيُكم مِهن السََّماء َماء لهُِيَطههِ   )   ِهَب َعنُكْم رِْجَز الشَّْيطَاِن َولِيَقْرِبَط رَُكم ِبِه َويُذْ ِإْذ يُقَغشِه
 ( (00) َعَلى قُقُلوِبُكْم َويُقثَبِهَت ِبِه اأَلْقَدامَ 

هم يقفون  واملوقف رهيب هم مل يستعدوا للقتال و الكفار مستعدون و ليس معهم أسلحة و الكفار معهم أسلحة 
ن ال يصلح للوقوف  ألنه ليس ثابتا  ا ، و ليس عندهم ماء ألهنم وقفوا يف جهة حيتاجوا إىل املاء ، و عطشو  يف مِو

و الكفار يف الناحية األخرى عندهم بئٌر فيه ماء ، فاألمور كلها مواتية للكفار ، و ليست مواتية للمؤمنني  ، فوقع 
وف و ن إذا متلكه اخلو اخلائف ال ينام  ، فاإلنسا –و هو مقدمة النوم  –اخلوف ، و ساعتها بعث هللا  النعاس 

 رُعب ال ينام ، فالنعاس داللة على الطمأنينة .
 التغشية مبعىن التغطية ، كأنه مغطى عليهم ، فليس هناك شىيء ُشونه . يُقَغشِهيُكُم : ِإذْ 

فقد أمرهم  ، : هم كانوا حيتاجوا إىل املاء ، و هللا حكيم يرى أولياءه و يعطيهم َماء السََّماء مِهن َعَلْيُكم َويُقنَقزِهلُ 
 ىيء هلم األسباب . لذلك إذا أُمرت بشىء فاستعن باهلل ، فستعان عليه بإذن هللا .باخلروج و يه

 إحتاجوا إىل املاء للوضوء ، و اإلستنجاء ، و ذهاب األوساخ و غريها ، فهذه أول فائدة للماء . بِِه : لهُِيَطهِهرَُكم
تطيعوا مبعىن الوساوس ، ألن الشيطان أتى فأوقع يف قلوهبم أملا ، أهنم لن يس رجز ال الشَّْيطَاِن: رِْجزَ  َعنُكمْ  َويُْذِهبَ 

 النصر على الكفار  ، التخويف املستمر  ) إمنا ذلكم الشيطان ُوف أولياؤه ( .
القلب  ىيربط أي يثبت تلك القلوب مبشاهدة منح هللا جل و عال ، ألن مشاهدة املنن تقو  قُقُلوِبُكْم : َعَلى َولِيَقْرِبطَ 

 و تستشعر  فضل هللا جل و عال عليه .
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األرض كانت رملية فلما نزل املاء على هذا الرمل ثبت فال حيتاجون إىل جمهود ، بل األرض  اأَلْقَداَم : ِبهِ  َويُقثَبِهتَ 
 تكون ثابتة و مستقرة .

َن َكَفُروْا الرُّْعَب فَاْضرِبُوْا فَقْوَق ِذيَن آَمُنوْا َسأُْلِقي يف قُقُلوِب الَِّذيِإْذ يُوِحي رَبَُّك ِإىَل اْلَمالِئَكِة َأّنهِ َمَعُكْم فَقثَبِهُتوْا الَّ   )  
ُهْم ُكلَّ بَقَنان    ( (02) اأَلْعَناِق َواْضرِبُوْا ِمنقْ

 مبعىن يُلهم املالئكة  اْلَمالِئَكِة : ِإىَل  رَبُّكَ  يُوِحي ِإذْ 
 هذه معية خاصة ، أىن معكم . :آَمُنوْا  الَِّذينَ  فَقثَبِهُتواْ  َمَعُكمْ  َأّنهِ  

ها هنا أِلق فالتثبيت يقع بأمور كثرية جدا ، منها تبشري  املالئكة للمؤمنني بالنصر ، من كيف يقع هذا التثبيت ؟
 اإلعانة بأهنم يُقَقتلوا معهم ، منها تقتيل الكفار و إرعاهبم  .

لرسول ما يُنصر به من أشد جند هللا يف النصر  ، و لذلك قال ا و هذا الرُّْعَب : َكَفُرواْ  الَِّذينَ  قُقُلوبِ  يف  َسأُْلِقي 
صلى هللا عليه و سلم : ) ُنصرت بالرعب مسرية شهر ( ... ما معىن مسرية شهر ؟ أن النىب صلى هللا عليه و سلم 

 ، و هذا من جند هللا جل و عال . ُرج جبيشه فرُيعب العدو على مسرية شهر 
 لكفرهم  م ؟ملاذا أُلقى الرعب يف قلوهب

ال تبقى أسريا  ،  و هؤالء ترهب أن فالبدهذه أول معركة فكان البد فيها من اإلثخان ،  اأَلْعَناِق : فَقْوقَ  فَاْضرِبُواْ 
ألنه لو مل تيق أسريا يتحدث الناس بأنه ال يبقى أسريا  فيخافون من مقاتلته مرة أخرى ، و لذلك عاتب هللا النىب 

 اختاذه أسرى  بعد ذلك . صلى هللا عليه و سلم يف
 مبعىن التقتيل الشديد  . اإلثخان :
 هذه ِريقة القتال معهم  : اأَلْعَناقِ  فَقْوقَ  فَاْضرِبُواْ 
ُهمْ  َواْضرِبُواْ   . البنان هي املفاصل ، و مُسيت البنان هبذا اإلسم من قوهلم : أبنا باملكان أي أقام فيه بَقَنان  : ُكلَّ  ِمنقْ
 على يُطلق والبنان، أقمنا أى باملكان ابنَّا قوهلم من مأخوذ هو ولذلك، واحلياة لالقامة به عمليُ  ما كل هو:  البنان
 . داشدي ارهابا   ترهبوهم حىت األجزاء هذه ىف اضربوا:  فيقول واملفاصل والقدمني اليد أصابع اِراف

 ملاذا هذه العقوبة ؟ 

َ َوَرُسو )       ( (03) َلُه َوَمن ُيَشاِقِق اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَِإنَّ اَّللََّ َشِديُد اْلِعَقابِ َذِلَك بِأَنقَُّهْم َشاقُّوْا اَّللَّ

 َشِديدُ  اَّللََّ  فَِإنَّ  ُسوَلهُ َورَ  اَّللََّ  ُيَشاِققِ  َوَمن،  كل هذه العقوبات ألهنم شاقوا هللا و رسوله : خالفوه و خالفوا رسوله 
  اْلِعَقابِ 
 هللا ورسوله فكانوا ىف ِشق وهللا ورسوله ىف شق )جانب( آخر .أى عادوا وخاصموا وخالفوا  : شاقوا
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 (( 04) َذِلُكْم َفُذوُقوُه َوَأنَّ لِْلَكاِفرِيَن َعَذاَب النَّارِ )     

 أي هذا العذاب الدنيوى  َفُذوُقوُه : َذِلُكمْ 
قى و هو عذاب ن هناك عذاب أقوى و أبفليس العذاب فقط بالتقتيل و الرعب و لك النَّاِر : َعَذابَ  لِْلَكاِفرِينَ  َوَأنَّ 

 النار .
 ملاذا أمد هللا املسلمني بألف من املالئكة ؟ أمل يكن كافيا أن يُرسل جربيل فيقتلعهم بريشة من جناحه ؟ 

ُسأل السبكى عن احلكمة يف قتال املالئكة يف بدر مع أن جربيل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه ؟ 
ادة ع رادة أن يكون الفعل للنىب صلى هللا عليه و سلم و أصحابه ، و تكون املالئكة مددا علىفقال : وقع ذلك إل

 اجليوش ، رعاية لصورة األسباب و سنتها اليت أجراها هللا تعاىل يف عباده . مدد
 
 ( وُهُم اأَلْدبَارَ يَا َأيقَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروْا َزْحفا  َفالَ تُقَولُّ   )  

 .إذا قابلتم املشركني وهم كثرة ميشون بثقل ىف احلركة وتقارب ىف اخلطى ، لكثرة عددهم 
املشى بثقل ىف احلركة وتقارب اخلطى ،ألن اجليش إذا كان عدده كبري فرتاه من بعيد كأنه يتحرك ببطء  : الزحف

 ر .نهزموا عنهم ألن تولية الظهر معناه أن ينهزم عنه ويفوثقل ،فإذا لقيتموهم كذلك فال تولوهم األدبار ، أى الت

 ( اَّللَِّ َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَمِصريُ  َوَمن يُقَوهلهِِْم يَقْوَمِئذ  ُدبُقَرُه ِإالَّ ُمَتَحرهِفا  لِهِقَتال  َأْو ُمَتَحيِهزا  ِإىَل ِفَئة  فَقَقْد بَاء ِبَغَضب  مِهنَ ) 

 ني زحفا متقاربني بثقل فليس لكم أن تفروا إال فعلني :يقبل عليكم املشرك يوم
"إال متحرفا لقتال" أى منعطف لقتاهلم بأن يُريهم الفر مكيدة منه ولكنه حييد عنهم حىت يوقعهم ،كما يفعل  : األول

 املسلمون كأن تنسحب املقدمة للمؤخرة وامليمنة للميسرة ويظهرون كأهنم يفرون حىت يدخلوا العدو ىف وسطهم
 فيقلوهم.

متحيزا إىل فئة" ينعطف إىل فئة ىف احتياج إليهم ألنه فقد من معه أو هم ىف احتياج إليه ليعينهم على أمر :" الثاىن
 ما.
وىل دبره ىف غري هذين األمرين فقد باء بغضب من هللا ومأواه جهنم وبئس املصري، فهذا فعل كبرية ألنه توىل  فمن

 احبها.أن التوىل يوم الزحف من املوبقات الكبرية الىت هتلك ص - عليه وسلمصلى هللا–يوم الزحف وقد ذكر النىب 
على أن اآلية عامة ال ختتص مبقاتلى بدر وال بالغزوة فقط ألن بعض أهل العلم قالوا أن حتري التوىل يوم  اجلمهور

ذ" قال : "ومن يوهلم يومئ -جل وعال–الزحف كان خاصا  بيوم بدر ، ملاذا قالوا باخلصوصية ؟ قالوا : ألن هللا 
 فقالوا : يومئذ أى يوم بدر.
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أن التنوين ىف يومئذ ِعوض عن مجلة مضافة حمذوفة تقديرها : يومئذ تلقوهنم زحفا،فال ذكر لبدر ىف اآلية  والصحيحُ 
ؤمنون ملوكذلك استدلوا خبصوصية بدر، قالوا ألن هذه أول معركة يلتقى فيها الكفار واملؤمنني فال ميكن أن يتوىل ا

، وكذلك من اخلصوصية أن املالئكة معكم فكيف توىل  فاروإال بعد ذلك صارت وصمة عار واستجرأ عليهم الك
الدبر يومها ، فقالوا أن هذه خاصة ببدر ، والصحيح أن اآليات نزلت كلها بعد الغزوة فال معىن ألمر املقاتلني ىف 

 الصحيح أن اآلية عامة.بدر أال يفروا من املعركة بعد أن انتصروا فيها، ف
 قد يكون عوضا  عن كلمة /عن مجلة/عن حرف: التنوين

، أصلها جوارى وغواشى   *عوض عن حرف مثل : جوار  وغواش 
" أى بعض  *عوض عن كلمة مثل : كل و بعض ، "كٌل إلينا راجعون" أى كل اخللق وكل عبد، "بعٌض من بعض 

 القوم من بعِض .
( َوَأنُتْم ِحيَنِئذ  تَنظُُروَن " 83هذه اآلية وىف قوله تعاىل:" فَقَلْواَل ِإَذا بَقَلَغِت احْلُْلُقوَم ) كما معنا ىف * عوض عن مجلة :

 أى حني بلغت احللقوم تنظرون فهو عوض عن مجلة .
 عوض عن مجلة مضافة حمذوفة تقديرها :"يومئذ تلقوهنم زحفا" فال ذكر لبدر ىف اآلية  وهنا

 نزلت كلها بعد املعركة فال ذكر لبدر. أن اآليات  اآلخر : األمر

 النسخ ىف األنفال : مسألة
 جدا من املفسرين يقولون نسختها آية القتال ، نسختها آية السيف وهكذا . كثري

ُ َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ :" اآْلََن خَ الوحيدة الصحيحة ىف النسخ ىف النسخ املتعلق بالتخفيف ىف قوله تعاىل  الواقعة  فََّف اَّللَّ
ُ َمَع الصَّاِبرِيَن ِفيُكْم َضْعفا  فَِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِمَئٌة َصاِبَرٌة يَقْغِلُبوا ِمائَقتَقنْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم َأْلٌف يَقْغِلُبوا َأْلفَ  نْيِ بِِإْذِن اَّللَِّ َواَّللَّ

﴿66 " ﴾ 
ْلف ا ِمْن الَِّذيَن َكَفُروا ائَقتَقنْيِ َوِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة يَقْغِلُبوا أَ :" إْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَقْغِلُبوا مِ اآلية  نسخت

 "﴾65﴿ بِأَنقَُّهْم قَقْوٌم اَل يَقْفَقُهونَ 
شيوخ أهل التأويل ومجهور املفسرين من بعدهم متفقون على أن اآليتني املنسوخة والناسخة تتحدثان عن وجوب  

 . الثبات وحتري الفرار أمام الكفار
" تتحدث عن عدم الفرار، أَلْدبَارَ ا تُقَولُّوُهمُ  َفالَ  زَْحفا   َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َلِقيُتمُ  ِإَذا آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيقَُّها يَا    " اآلية

 ولكن هذه اآلية مطلقة مل تُقيد
اآليات مقيدة بالعدد  فأتت، أما هاتني اآليتني حتدثتا عن الشروط الواجبة للثبات  مىت جيوز الفرار وال يكون عقاب 

فهاتني اآليتني تنهيان أوالمها عن الفرار بإِالق "فال تولوهم األدبار " وتأمر الثانية بالثبات دون قيد "فاثبتوا 
 واذكروا هللا لعلكم تفلحون" 
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جاوز املقاتلون تهاتان اآليتان فتخصان املؤمنني على القتال وعدم الفرار مقيدا ، وقد كان القيد ىف أوالمها أال ي أما
من الكفار عشرة أمثال املقاتلني من املؤمنني مث ُنسخت هنا ختفيفا من هللا عنهم ورمحة هلم فصار القيد ىف اآلية 

 . ؤمننيالناسخة أال يتجاوز الكفار املثلني من امل
الطريق وبطريق  ايقول بعد أن يورد الرواية عن ابن عباس وأخرجه البخارى ىف الصحيح هبذ -رمحه هللا–*الشافعى 

عكرمة أيضا ، يقول الشافعى :"وهذا كما قال ابن عباس ان شاء هللا ،وقد بني هللا ىف هذه اآلية وليست حتتاج إىل 
قال بعدم النسخ" فبعض الناس يقول ان اآليتان  منتفسري فاآلية واضحة جدا بالنسخ ونقول هذا الن هناك 

 م ثابت حبكم آخر مرتاخى عنه بدليل .متجاورتان ىف املصحف، الن النسخ هو رفع حك
 متجاورتان ىف املصحف فليس بينهما فاصل زمىن يسمح بنسخ الثانية لألوىل . اآليتان

أن التجاور ىف املصحف ليس دليال  على أن نزوهلما كانا معا  فإن ءايىت الصدقة بني يدى أوال :: على ذلك الرد
 ع .األوىل مع أهنما أيضا متجاورتان ىف املصحف ىف سورة قد مسنسخت ثانيتهما  -صلى هللا عليه وسلم-الرسول 

أنه قد ورد ىف اآلثار الصحيحة :"ملا نزلت عشرون صابرون منكم يغلبوا مائتني" شق ذلك على املسلمني  : ثانيا
َٰقَن َخفََّف  َم َأنَّ ِفيُكْم لِ َعنُكْم َوعَ  َّللَُّ ٱحني ُفرض عليهم أال يفر واحد من عشرة فجاء التخفيف ، فقال :" لْق 

من العدة نقص من النصر بقدر ما خفف عنهم،فهذا األثر واضح  نهمع هللا خفف فلما: عباس ابن قال" اۭ  َضْعف  
جدا أيضا أن الثانية نسخت األوىل اى انه كان هناك وقت وُعمل باآلية األوىل فشق عليهم فانتقلوا اىل اآلية 

 الثانية.
األول ال يرفع بدليل أن من شاء من املؤمنني أن يثبت أمام عشرون من الكفار فله كذلك : ال يقال ان احلكم   يقول
 ذلك.
:الذى رُفع هو وجوب الثبات أمام عشرة أمثال املسلمني ال جوارزه ، وإمنا الواجب أال يفر من اثنني ، وثانيا :  نقول

أنه أصبح  د حظر عليهم قيام الليل بل يعىنإنا نرى هلذا نظريا وهو نسخ قيام الليل فإن هذا ال يعىن أن املسلمني ق
 أيقوم من الليل حظر. منينافلة بعد أن كان فريضة فلمن شاء من املسل

** وقد انفرد االمام الظاهرى أبو حممد على بن حزم مبذهب ىف املراد باآلية وىف ادعاءه أهنا حمكمة ،قال ابن حزم 
ُ َعنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعفا  فَِإن َيُكْن مِهنُكْم مِهئَ : }اآلَن َخفََّف :" وقد ادعى قوم يف قوله تعاىل ٌة َصاِبَرٌة يَقْغِلُبوْا اَّللَّ

ُ َمَع الصَّاِبرِيَن {  نْيِ ِمَئتقَ  ِض : }يأَيقَُّها النَِّبُّ َحرِه نه نسخ لقوله تعاىلإَوِإن َيُكن مِهنُكْم َأْلٌف يَقْغِلُبوْا َأْلَفنْيِ بِِإْذِن اَّللَِّ َواَّللَّ
ْغِلُبوْا َأْلفا  مِهَن الَِّذيَن َكَفُروْا يقَ اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقَتاِل ِإن َيُكن مِهنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن يَقْغِلُبوْا ِمَئتَقنْيِ َوِإن َيُكْن مِهنُكْم مِهَئٌة 

عندنا يف هذه  وال فيه بيان نسخ، وال نسخ{ . قال أبو حممد: وهذا خطأ ألنه ليس إمجاعا ، بِأَنقَُّهْم قَقْوٌم الَّ يَقْفَقُهوَن 
لى وجه لواحد منا أن يويل دبره مجيع من ع لاآليات أصال ، وإمنا هي فرض الرباز للمشركني، وأما بعد اللقاء فال حي

األرض من املشركني إال متحرفا  لقتال أو متحيزا  إىل فئة ... والعجب ِمن يقول: إن هذه اآلية مبيحة هلروب واحد 
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ثالثة فليت شعري من أين وقع هلم ذلك؟ وهل يف اآلية اليت ذكروا فرارا  أو تولية دبر بوجه من الوجوه، أو  أمام
إليه ودليل عليه؟ ما يف اآلية شيء من ذلك البتة، وإمنا فيها أخبار عن الغلبة فقط، بشرط الصرب، وتبشري  ةإشار 

ياء من االحتجاج هبذه اآليات يف إباحة الفرار عن بالنصر مع الثبات. ولقد كان ينبغي أن يكون أشد الناس ح
ُهْم مَّْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإن تَْأَمْنُه بِِقْنطَ  نْ ثالثة: أصحاب القياس احملتجني علينا بقول هللا تعاىل: }َومِ  ار  يُقَؤدِهِه ِإلَْيَك َوِمنقْ

َنا يف ِإن تَْأَمْنُه ِبِديَنار  الَّ يُقَؤدِهِه ِإلَْيَك ِإالَّ َما دُ  َعَلى  األُمِهيِهنَي َسِبيٌل َويَقُقوُلونَ  ْمَت َعَلْيِه قَآِئما  ذِلَك بِأَنقَُّهْم قَاُلوْا لَْيَس َعَليقْ
اَّللَِّ اْلَكِذَب َوُهْم يَقْعَلُموَن { ويقولون لنا: إن ما فوق القنطار مبنزلة القنطار_قال الشيخ :مل يقل أحد بذلك_، فهال 

، مبنزلة االثنني ولكن هكذا يفعل هللا مبن ركب رْدعه واتبع هواه وأضرب عن احلقيقة جعلوا ههنا ما فوق االثنني
ابن حزم على اتباع الدليل ولكن تظهر شدته على املخالف فهذا كالم ابن حزم  رصجانبا _انظر هذا يدل على ح

 ألئمة ومجهور السلف _.
ة الفرار ا به، ولسلمنا ألمر ربنا، ولكنا مل جند فيها إلباححنن فلو رأينا يف اآليات املذكورة ذكر إباحة فرار لقلن وأما

أثرا  وال دليال  بوجه من الوجوه، وإمنا وجدنا فيها أننا إن صربنا غلب املائة منا املائتني، وصدق هللا عز وجل، فليس 
اىل: }  كما قال تعأو أكثر من مائة يغلبون العشرة آالف منهم وأقل وأكثر،   مائةيف ذلك ما مينع أن يكون أقل من 

ُ َمَع الصَّاِبرِيَن { وهكذا كله إخبار عن فعل هللا  تعاىل ونصره عز َكم مِهن ِفَئة  َقِليَلة  َغَلَبْت ِفَئة  َكِثريَة  بِِإْذِن اَّللَِّ َواَّللَّ
يت فيها أن لوجل ملن صرب منا فتلك اآلية اليت فيها أن املائة منا تغلب املائتني، وهي إخبار عن بعض ما يف اآلية ا

  املائة منا تغلب األلف، وهاتان اآليتان معا  مها إخبار عن بعض ما يف اآلية اليت فيها: } َكم مِهن ِفَئة  َقِليَلة  َغَلَبْت ِفَئة  
ُ َمَع الصَّاِبرِيَن { فل إن قال قليل ُص يف هذه اآلية عددا  من عدد، بل عمَّ عموما  تامها . ف مَكِثريَة  بِِإْذِن اَّللَِّ َواَّللَّ

 فأي معىن لتكرار ذلك وما فائدته؟.التحصيل: 
 _ابن حزم ينكر نسخ اآلية الثانية لألوىل 

ؤمنني على القتال بتحريض امل -صلى هللا عليه وسلم–*حنن ال نوافقه على انكاره، فإن ىف اآلية األوىل أمرا للرسول 
ني على األقل أوىل ِما فهمه هو ونعىن الرباز للمشرك ،حيث ذكر هذا األمر فاملفهوم منه الثبات ىف املعركة أوهذا

اآلية اخبار على الغلبة فقط بشرط النصر فإهنا وان كانت  أن،وكذلك ال نوافقه على ما قرره بصيغة احلصر من 
 لسببني :األمر بلفظ اجلر إمنا أريد هبا 

ار ن املمكن ان حيدث هزمية ولذلك األخبأهنا لو كانت خربا حمضا  للزم وقوع املخرب به وهو حمال ألنه م :أحدمها
اليدخلها النسخ واال كانت كذبا،لكن النسخ ىف األمر والنهى،وكذلك قوله لقياس :"ان تأمنه بقنطار "فإن كان 

 يقول به أحد. قنطار ونصف فهذا أوىل أن يؤدى : هذا ليس بقياس أصال وال

ملائة ب مائتني هى اخبار عن بعض ما ىف اآلية الىت فيها ان اأن تلك اآلية ان املائة تغل من املغالطات يقول : وأيضا
 تغلب االألف وهاتان اخبار عن بعض ما ىف اآلية الثالثة ..
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 ىف اآلية النسخ الصحيح

يٌع لْ فَقَلْم تَقْقتُقُلوُهْم َوَلِكنَّ اَّللََّ قَقتَقَلُهْم َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اَّللََّ َرَمى َولُِيْبِلَي ا    " ُمْؤِمِننَي ِمْنُه َبالء َحَسن ا ِإنَّ اَّللََّ مسَِ
َ ُموِهُن َكْيِد اْلَكاِفرِينَ     ﴾07﴿ َعِليمٌ   ﴾"08﴿ َذِلُكْم َوَأنَّ اَّللَّ

جل –يبني هللا تعاىل فضله على أهل بدر ويقول هلم أنتم مل تقتلةهم على احلقيقة ولكن هللا من قتلهم ألن هللا  
 وأرسل اليكم املالئكة فقاتلت معكم فاهلل جل وعال هو الذى قتلهم أعانكم عليهم  -وعال

صى مث قذفهم ىف أخذ كفا من ح -صلى هللا عليه وسلم–رََمٰى" وذلك أن النىب  َّللََّ ٱ" َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َولَٰقِكنَّ  
منهم ، ولذلك قال :"وما وجوه القوم ،كان عددهم أكثر من ألف فاهلل عزوجل هو من أوصلها لعني كل واحد 

رميت إذ رميت" رمى ىف الظاهر كن الذى فعل ذلك على احلقيقة هو هللا عز وجل وهذا امر بَقنيِه ولذلك قال :"وما 
رميت إذ رميت" ولذلك مل يقل ىف األول :"فلم تقتلوهم إذ قتلتموهم ولكن هللا قتلهم" ألن قتلهم الكفار هذا أمر 

فقال هنا وما رميت  ليةالكوبالغا فنفاه هللا بالكلية ،إمنا الرمية الكل يعرف أهنا التؤثر بظاهر وأثره قد يكون مضمونا 
 إذ رميت فأثبت له الرمى ظاهرا حىت ال ينفى عنه فعله 

عىن البالء : يأتى مبعىن االختبار ، مبعىن اختبارهم بنصرهم على عدوهم وتأتى مب "وليبلى املؤمنني منه بالء  حسنا"
 )مبعىن نعمة( أى أن هللا أنعم عليهم بذلك مع قلة َعددهم وُعددهم . بالء  حسنا

يٌع َعِليمٌ  َّللََّ ٱِإنَّ   . يصلحكم ما ويعلم أعمالكم ويعلم ودعاءكم أقوالكم يسمع :  مسَِ

 العدد والُعدة وكذلك ىفذلكم أى نصره لكم ، إعطؤه تلك النعم مع غلبكم  " ْلَكٰقِفرِينَ ٱُموِهُن َكْيِد  َّللََّ ٱِلُكْم َوَأنَّ " ذَ 
 أيضا من أسباب هذا النصر أن هللا أضعف كيد الكافرين

رٌ  فَقُهوَ  تَنتَقُهواْ  َوِإن اْلَفْتحُ  َجاءَُكمُ  فَقَقدْ  َتْستَقْفِتُحواْ  ِإن)       َوَلوْ  َشْيئ ا ِفَئُتُكمْ  َعنُكمْ  تُقْغِنَ  َوَلن ُعدْ نقَ  تَقُعوُدواْ  َوِإن لَُّكمْ  َخيقْ
 ( اْلُمْؤِمِننيَ  َمعَ  َّللََّ ا َوَأنَّ  َكثُقَرتْ 

 " اختلف أهل العلم ىف هذه اآلية اىل قولني :
)للمؤمنني مث للمشركني مث  -جل وعال–اخلطاب للمشركني اى ان هذا من باب االلتفات من خطاب هللا  أن

 -عالجل و –للمؤمنني( ألن معانيها تدور حول التهكم بالكافرين وتوبيخهم فاملشركني استنصروا هللا 
صر أعلى قالوا :"اللهم ان أهنم متسكوا بأستار الكعبة حني خروجهم إىل بدر ودعوا هللا فبعض الروايات تقول 

اجلندين وأكرم الفئتني وخري القبيلتني"  وروى كما عند النسائى من حديث عبدهللا بن ثعلبة بن ُصعري قال : كان 
لغد" افتح "اللهم أيُنا أقطع للرحم وأتى مبا ال نعرف فافتح ااملستفتح يوم بدر أبو جهل ، وإنه قال يوم التقى القوم:

ذلك استفتاحه فأنزل هللا "إن تستفتحوا" ولكن هذا حديث مرسل . ألن عبدهللا بن ثعلبة له  كان: انصر واحكم، و 
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اءكم جرؤية ولكن اليثبت له مساع ، ولكن هذا عليه مجهور املفسرين، وان تستفتحوا اى تطلبوا احلكم والفصل فقد
 حكمنا بنصر املؤمنني، ىف بعض الروايات :"اللهم أيُنا ..فاحنه الغد"                                         

 اى عن شرككم فهو خري لكم    "وإن تعودوا" فسوف نعود مرة أخرى لنصر املؤمنني  :  "وإن تنتهوا" 
ضح أن هذه اآلية منسجمة مع هذا القول ، وهو كما أى مجاعتكم شيئا ولو كثرت ، ووا : "ولن تغن عنكم فئتكم"

 هزاء هبم.فهذا است -ِلبتم النصر والقضاء أتينا به–والتهكم  تهزاءقال مجهور املفسرين أنه من باب االس

يرى أن اخلطاب للمؤمنني قالوا : ألن السياق كله للمؤمنني يعززه أن السابق والالحق حديثعن أهل  الثاىن : القول
"ربنا  -جل وعال–، ويكون معىن اآلية : أنتم يا معاشر املؤمنني ِلبتم القضاء بينكم وبني هؤالء ودعومت هللا االميان 

افتح بيننا وبني قومنا باحلق " فأتاكم احلق "وإن تنتهوا فهو خري لكم" أى ألهنم ذهبوا اىل بدر وهم كارهون وكذلك 
ى  قول :"إن تنتهوا فهو خري لكم عن املنازعة ىف الغنائم" )وهأيضا تالحوا ىف مسألة األنفال فانُتزعت منهم ، في

 كراهة ِبع ما تؤمرون به وليست كراهة األمر( كراهة األثر والشئ الواقع عليهم 
أى وإن عدمت فإن الكفار سيقفون لكم باملرصاد مرة أخرى كما قال تعاىل :"وكذلك جعلنا لكل  "وإن تعودوا نعد"

 هؤالء مرة أخرى حىت تفيقوا. نىب عدوا" فسيخر لكم عداء
،  املؤمنني مع هللا وأن بشئ يستل وأهنا بكثرتكم تعتدوا فال"  َكثُقَرتْ  َوَلوْ  ئاتعاىل :" َوَلن تُقْغىِنَ َعنُكْم ِفَئُتُكْم َشْيق قال
 .معه هللا كان االميان حقق فمن

ا مل ل التهكم باملشركني ...ملاذ** مجهور املفسرين على القول األول وأن اآلية نزلت لاللتفات . وعلى سبي
 يستجباهلل لدعاء الكفار "وقال ربكم ادعوىن استجب لكم" ؟

 ولذلك قال ىف سورة األنعام "بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون أليه إن -عز وجل–الكفار متعلق مبشيئة هللا  دعاء
 شاء وتنسون ما تشركون" ولكن دعاء املؤمنني يستجيب هللا له .

َ َوَرُسوَلُه َوالَ تَقَولَّْوا َعْنُه َوَأنُتْم َتْسَمُعونَ يَا )      ِِيُعوْا اَّللَّ  ( َأيقَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأ

اعة وجل عز هللا بطاعة أمر  .تسمعون وأنتم عنه التوىل عن والنهى رسوله ِو

ْعَنا َوُهْم اَل َيْسَمُعونَ  )      ( َواَل َتُكونُوْا َكالَِّذيَن قَاُلوا مسَِ

 كأنه بالشئ النتفاعا عدم: القاعدة ذكرنا كما، به ينتفعوا فلم واالتعاظ التدبر مسع يسمعوا مل ولكنهم بآذاهنم عوامس
 .عمى بكم صم بأهنم آية من أكثر ىف -وعال جل -هللا وصفهم ولذلك، موجود ليس

 

 ( يَقْعِقُلونَ ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِه ِعنَد اَّللَِّ الصُّمُّ اْلُبْكُم الَِّذيَن الَ  )   
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 . االرض وجه على يدب ما كل : الدواب
 ال فهم ليهإ يدعون وال به يُقرون ال الذين البكم، قبول مساع احلق يسمعون الذين الصم:  قال ؟ اخللق شر هم من

. دمكالع فهى استهحب ينتفع ال الذى فاالنسان،  هنيه وال هللا أمر يدركون فال هبا ينتفعون عقول هلم ليس،  يعقلون
 أذنوا عنهم بسوء ذُكرت وإن    به ذُكرت خريا مسعوا إذا صم                   : الشاعر قال

َمْسََعُهْم َوَلْو َأمْسََعُهْم لَتَقَولَّْوا وَُّهم مُّْعِرُضونَ   )   ر ا ألَّ ُ ِفيِهْم َخيقْ  ( َوَلْو َعِلَم اَّللَّ

ر   ِفيِهمْ  ٱَّللَُّ  َعِلمَ  َوَلوْ "  َمْسَعَ  اَخيقْ  أو نسمع كنا لو:" اآلخرة ىف يقولون ولذلك، به ينتفعون مساعا ألمسعهم  : "ُهمْ ألَّ
 ىف نقول لذلكو ،  اإلجابة مبعىن يأتى السمع ألن، هبا ينتفعون مل لكن آذان هلم كان يسمعون؟ يكونوا أمل" نعقل

 . دعاه من هللا أجاب أى محده ملن هللا مسع الصالة
 .معرضون وهم لتولو ديرهوتق ذلك فرض على:  "أمسعهم ولو"

 اآليات تذكر ثالث أنواع للسماع : هذه
 " قالو مسعنا" ولكن ال يفهم ما يقال . صوت : مساع
 "ولو علم هللا فيهم خريا ألمسعهم" أى فهمهم احلجة ولو أمسعهم لتولو وهم معروضون. فهم : مساع
 وهو غري موجود وإمنا هو للقلب واجلوارح، االستجابة: مساع
 والثاىن وسيلة للثالث والثالث هو املنجى .     لواألو 

 حَيُوُل بَقنْيَ اْلَمْرِء َوقَقْلِبِه َوَأنَُّه يَا َأيقَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اْسَتِجيُبوْا َّلِلَِّ َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما حُيِْييُكْم َواْعَلُموْا َأنَّ اَّللََّ   )   
 ( ِإلَْيِه حُتَْشُرونَ 

ألهنم إمنا يدلوك  ملاذا ؟األلف والسني والتاء تدل على املبالغة أى إجابة مبالغ فيها  ...مل يقل أجيبوا : وااستجيب
للحياة ، ما هو الذى حيييهم ؟هو ما حييون به مثل االميان فاالميان حياة واالسالم :"أومن كان ميتا فأحييناه" اى  

 أى القرآن حياة ." يكمكان كافرا فأسلم هذه حياة ، وقيل :"ملا حي
"وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا " ، "يلقى الروح من أمره" ،"ينزل املالئكة بالروح من أمره" فكل هذا يدل على 
أن القرآن روح و مع الروح احلياة ، كذلك أيضا قيل : استجيبوا ملا حيييكم : مبعىن اجلهاد واجلهاد حياة ذلك بأنه 

 فإن مل يقوموا هبذه الفريضة ُاستأصلوا . مننيهناك استئصال للمؤ إذا مل يكن هناك جهاد وكان 
:دعاكم لإلميان كامال  فكل األوامر حياة وكل النواهى حياة ، ولذلك يقول ابن  باختصار دعاكم ملا حيييكم إذن

صل له هذه ال حت( احلياة النافعة إمنا حتصل باإلستجابة هلل ولرسوله فمن  88ىف كتاب الفوائد ص  -رمحه هللا–القيم 
اإلستجابة فال حياة له، فاحلياة احلقيقية الطيبة هى حياة من استجاب هلل وللرسول ظاهرا وباِنا فهؤالء هم األحياء 

 وإن ماتوا وغريهم امواتا وإن كانوا أحياء ( 
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ىب سعيد بُن املُعلى ، قال البخارى من حديث أ ورد ىف هذا أثر رواه (اْسَتِجيُبوا َّلِلَِّ َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيِْييُكمْ )
ول هللا إىن  فلم أجبه مث أتيته، قلت : يا رس -صلى هللا عليه وسلم–: كنت أصلى ىف املسجد فدعاىن رسول هللا 

 ال أعود إن شاء هللا.و  َّلِلَِّ َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيِْييُكْم( ، قلت : بلى ْسَتِجيُبواٱهللا ) يقلكنت أصلى ،قال : أمل 
دعاك ىف أى وضع فتعلم أن عليك االستجابة وأن ىف هذه االستجابة احلياة ، فإذا أنت حريص على احلياة  إذن

 تكون حريص على االستجابة ألمر هللا ورسوله .
َ حَيُوُل بَقنْيَ اْلَمْرِء َوقَقْلِبِه َوَأنَُّه ِإلَْيِه حُتَْشرُ   وَن" :" َواْعَلُموْا َأنَّ اَّللَّ

 : هذه وردت فيها تفاسري واألقرب عند الشيخ
اعته  وهذا كما ىف األول :   أنه حيول بني املؤمنني والكفر وبني الكافر واالميان، وبني املؤمن ومعصيته وبني الكافر ِو

مهور وابن عباس. فيكون معىن ة " وهذا قول اجلقوله تعاىل : "َونُقَقلِهُب َأْفِئَدتَقُهْم َوَأْبَصاَرُهْم َكَما مَلْ يُقْؤِمُنوا بِِه َأوََّل َمرَّ 
هلل ولرسوله إذا دعاكم ملا حيييكم ألنكم إذا مل تستجيبوا مع أول دعوتكم لالستجابة فقد ال تُوفقون هلا  يبوااستج

 مرة أخرى ألن هللا حيول بني املرء وقلبه،فليست املسألة هبواكم وال برغبتكم .
ابة ه ابن القيم ىف تفسريه القيم: أى حيول بينه وبني قلبه وهو أقرب فيعلم استجوهو الذى مال الي الثاىن : القول

فيعلم  يقول احذروا فاهلل أقرب منكم إىل قلوبكم -جل وعال–القلب وعدمها إذ األصل ىف االستجابة للقلب فاهلل 
 أصل االستجابة.  وما فيها فلتسارعوا ىف االستجابة بالقلب ألنه هذا ه

ِإلَْيِه حُتَْشُروَن   ۥَوَأنَّهُ  ۦقَقْلِبهِ وَ  ْلَمْرءِ ٱحَيُوُل بَقنْيَ  َّللََّ ٱَأنَّ  ْعَلُمٓواٱأخرى رجحها بعض أهل العلم منها مثال :" وَ *هناك تفاسري 
" قالو ذكره للحشر معناه أن االنسان حُيال بينه وبني اإلميان إذا مات فيقول إنكم ال تدرون مىت متوتون وحُتشرون 

كم وبني ما ينبغى لقلوبكم من االستجابة ، هناك تفسريان آخران لكن االثنان مييالن إىل التفسري حيول بين فاهلل
 األول .

َ َشِديُد اْلِعَقابِ  )    َنة  الَّ ُتِصيََبَّ الَِّذيَن ظََلُموْا ِمنُكْم َخاصَّة  َواْعَلُموْا َأنَّ اَّللَّ  ( َواتقَُّقوْا ِفتقْ

ل  إذا رأيتم الظامل فلم تأخذوا على يديه أوشك هللا أن يعمكم بعقابه( فيقو )  يث " يورد املفسرون ىف هذه اآلية حد
 . م واملنحهذا أيضا من تعداد النع واذكروا " أى ملن عصاه فاحذروا معصيته.ْلِعَقابِ ٱَشِديُد  َّللََّ ٱ َأنَّ  ْعَلُمٓواٱ"وَ 
 
دَُكم بَِنْصرِِه َوَرزََقُكم مِهَن أَلْرِض خَتَاُفوَن َأن يَقَتَخطََّفُكُم النَّاُس فَآَواُكْم َوَأيَّ َواذُْكُروْا ِإْذ َأنُتْم َقِليٌل مُّْسَتْضَعُفوَن يف ا )   

 ( الطَّيِهَباِت َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 

 هناك تفسريان :
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رجحه ابن جرير الطربى يقول اذكروا ذلك ،)و(الضمري يعود على أهل االميان ويكون قوله ىف االرض _اى : األول
اذ كنتم ىف مكة_ مستضعفون قليلون ختافون أن يتخطفكم الكفار فئاواكم مبعىن أنه جعل لكم مأوى تأوون إليه 

 يوم بدر فثبتكم. ملالئكةوتسكنون فيه ءامنني ، وأيدكم بنصره وقوَّاكم بالنصر وأنزل ا
يل كفار قريش اذ انتم قلقيل هذ أيضا من االلتفات للكفار : يقول اذكروا يا أهل مكة يا   الثاىن : التفسري

 مستضعفون ىف األرض أى كل األرض، ختافون أن يتخطفكم الناس املقصود هبم فارس والروم.
جائز كما قال صاحب املنار الشيخ رشيد رضا، ولكن األقرب ما اختاره ابن جرير الطربى بتعداد النعم على  واجلمع

 أهل االميان ،وهللا أعلم.

َ َوالرَُّسوَل َوخَتُونُوْا َأَمانَاِتُكْم َوَأنُتْم تَقْعَلُمونَ يَا َأيقَُّها الَِّذي )     ( َن آَمُنوْا الَ خَتُونُوْا اَّللَّ

 .أيضا فيه هنى ألهل االميان عن الوقوع ىف اخليانة  هذا
 اخليانة هلل برتك امتثال أمره وعدم اجتناب هنيه                           "ال ختونوا هللا"  

 أيضا بعدم امتثال أمره وعدم اجتناب هنيه :  ولوختونوا الرس
أن األمانة هى الدين_ فخيانتها بعدم القيام هبا على وجهها ، فلو كانت ىف الصالة  ا_اذا قلن وختونوا أماناتكم

ها وفروضها ، وان كانت ىف الزكاة فاخليانة فيها عدم تأديتها  تكون خيانتها ترك الصالة وعدم القيام بأركاهنا وشرِو
أو انقاص احلق فيها، أو أن اآلية تشمل الدين كله، العقود مثال ،اذا عقدت عقدا مع أحد فال ختنه والرسول يقول 

 " وهذا هو االقرب أن اآلية عامة ىف كل أمانة .:"أد األمانة ملن ائتمنك وال ختن من خانك
ن( ارها ومساوءها ، مجلة )وانتم تعلمو أى تعلمون أن هذه خيانة وتعلمون أضر  " وختونوا أماناتكم وأنتم تعلمون"

مجلة حال مؤكدة ال مقيدة، مبعىن أن اخليانة أعظم مع العلم وليس معناه أنكم لو جهلتم مل تكن خيانة ،فلو كانت 
مقيدة ال تكون خيانة إال مع العلم ولكن هذا ليس صحيحا ،فتكون خائنا وأنت ال تعلم وتشمل الروح والزوجة 

 واألوالد .

َنٌة َوَأنَّ اَّللََّ ِعنَدُه َأْجٌر َعِظيمٌ وَ  )    َا َأْمَواُلُكْم َوَأْوالدُُكْم ِفتقْ  ( اْعَلُموْا َأمنَّ

أتت هذه اآلية بعد آية اخليانة ؟ كلمة واعلموا حينما تذكر ىف أى آية معناها : اعلموا علما حمققا ألن العلم  ملاذا
 كيد فيكون اعلموا علما مؤكدا أن أموالكم وأوالدكم فتنة ،هو معرفة الشئ على حقيقته وهو أمر فيه جزم وفيه تأ

ألن أكثر ما يدفع االنسان خليانة هللا ورسوله واالمانة الىت  انةيقول أهل العلم : ذكرت هذه اآلية بعد آية اخلي
 محلها: ماله وولده.

قال:" ِإنَّ  إال لالختبار هبا ،ولذلكىف العبادة من أجل املال والولد،فيقول : حنن ما أعطيناكم املال واألوالد  فيقصر
 ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْواَلدُِكْم َعُدّوا َلُكْم فَاْحَذُروُهْم"     وسبب هذه اآلية : أن بعض الصحابة كان مبكة فآمن وأراد أن
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عد ب فقالت له زوجته وأوالده: امكث معنا اين تذهب وترتكنا، فلما هاجر -عليه وسلم صلى هللا–يهاجر للنىب 
 ذلك رأى أن الصحابة قد تعلموا علما كثريا وفاته فاغتم فنزل قوله تعاىل :" َوِإْن تَقْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوتَقْغِفُروا فَِإنَّ اَّللََّ 

 .العداوة: أهنم منعوه من اخلري واالنتفاع   ىَغُفوٌر رَِحيٌم" فأمره بالصفح واملغفرة ونبه عل

َ جَيَْعل لَُّكْم فُقْرقَانا  َويَُكفِهْر َعنُكْم َسيِهَئاِتُكْم َويَقْغِفْر َلُكْم وَ يَا َأيقَُّها الَِّذيَن آَمُنو  )  ُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ ْا ِإن تَقتقَُّقوْا اَّللَّ  ( اَّللَّ

 . هى امتثال أمر هللا واجتناب هنيه  : التقوى   
قيل : جناة وقيل : –يتق هللا جيعل له خمرجا" قيل الفرقان : املخرج ،كما ىف قوله تعاىل :"ومن  )جيعل لكم فرقانا ( 

فضال من هللا ونصرا ، وقيل :فصال بني احلق والباِل ،اذن الفرقان: يعطيكم الشئ الذى تفرقونه به بني احلق 
 والباِل              

 .  يسرتيكفر : 
ذُكرت املغفرة  اإذبالعفو، ف يتجاوز، ألن املغفرة هى سرت الذنب وعدم املعاقبة به ، والتجاوز عنه يكونيغفر:  

 . مشلت العفو أيضا ،فيكون السرت مع العفو. الغفران هنا : اجملاوزة عن احلد وعدم املؤاخذة به

ُ َوا)      ُُْرُِجوَك َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اَّللَّ ُر اْلَماِكرِينَ  خَ َّللَُّ َوِإْذ مَيُْكُر ِبَك الَِّذيَن َكَفُروْا لِيُْثِبُتوَك َأْو يَقْقتُقُلوَك َأْو   ( يقْ

 القصة مشهورة حينما اجتمع املشركون ىف دار الندوة ليقرروا ماذا سيفعلوا مع النىب فاقرتحوا اقرتاحات: 
                                                             .االخراج األول :

به أحد وال يتعامل  ان ال تتحرك منه ،حىت الُتلطاالثبات وهو احلبس، يثبتوك: حيبسوك ويوثقونك ىف مك الثاىن :  
 معه أحد.                                                     

القتل وهو االقرتاح االخري، فتمالئو على قتله فقالوا نأخذ من كل قبيلة شاب فيتفرق دمه بني  الثالث واالخري : 
 القبائل فال يستطيع أهله أن يأخذوا بثأره . 

   "ُ  "َومَيُْكُروَن َومَيُْكُر اَّلله
 .جانب سئ وجانب ِمدوح حممود املكر له جانبان :

                                  هو التدبري اخلفى إليصال املكروه إىل املمكور به من حيث ال حيتسب  )وهذا مكرهم(.                                                 املكر السئ :   
 هو وقاية املمكور من املكروه)وهذا مكر هللا(                               اجلانب اآلخر:

حييق املكر السئ إال  وال(  استكبارا ىف األرض ومكر السئ -جل وعال–قال  ما الدليل أن املكر قسمان؟   
ني( ء )وأملى هلم إن كيدى متإمال-استدراك-بأهله( فدل على أن هناك مكر ليس بسئ. املكر اآلخر: يسمى كيد 

وال يسمى مكرا اال اذا كان له جانبان.    ولذلك بعض العلماء يقولون املكر ىف مقابلة مكرهم صفة كمال، فاهلل 
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يتصف باملمدوح الكامل الذى النقص فيه بوجه من الوجوه. لكن اخليانة ليس هلا اال جهة واحدة وسياتى معنا ىف 
  فأمكن منهم(   نفس السورة )فقد خانوا هللا

ِِرُي   )   ْعَنا َلْو َنَشاء َلُقْلَنا ِمْثَل َهَذا ِإْن َهَذا ِإالَّ َأَسا َلى َعَلْيِهْم آيَاتُقَنا قَاُلوْا َقْد مسَِ  ( أَلوَِّلنيَ اَوِإَذا تُقتقْ

شاء لقلنا ن" يقولون ان هذه اآلية نزلت ىف النضر بن ِكندة وهو أنه ملا مسع اآليات تتلى قال : ان هذا قصص لو 
 لكن قريش كانت تعلم ان كالم النضر ليس له قيمة  .  يستطيعمثله ،وهو ال 
 )قالو قد مسعنا( : أى مسعنا هذا الكالم وهذا القصص ولو نشاء لقلنا مثله .  القول االول :
ىن اآلية عقالو قد مسعنا منك وفهمنا ولكن ال نطيعك ، والقول االول أقرب إىل سبب النزول وم القول الثاىن:

ِِرُي األوَِّلنَي(  قالوخامتتها ، ألنه   : )ِإْن َهقَذا ِإالَّ َأَسا

َنا ِحَجارَة  مِهَن السََّماء َأِو ائْ   )    ( َنا ِبَعَذاب  َألِيم  تِ َوِإْذ قَاُلوْا اللَُّهمَّ ِإن َكاَن َهَذا ُهَو احْلَقَّ ِمْن ِعنِدَك فََأْمِطْر َعَليقْ

 مهأوىل هبم أن يدعوا ويقولوا اللهم ان كان هذا هو احلق من عندك فاهدنا إليه لكن عن وهذا قمة السفه ألنه كان
 من الكرب ما جيعلهم يقولوا السفه .                                                                          

بَقُهْم َوَأنَت ِفيِهْم َوَما َكا )     ُ لِيُقَعذِه بَقُهْم َوُهْم َيْستَقْغِفُرونَ َوَما َكاَن اَّللَّ ُ ُمَعذِه  ( َن اَّللَّ

،ولذلك أن هللا ال يعذهبم والنىب فيهم -وعال جل–"  النصف األول من اآلية الهنم متنوا العذاب فكان هذا رد هللا 
رجوه(. فاألمان األول هو وجود النىب بني أظهرهم ،وه ُُ ا ذقال ابن عباس: )ما عذب هللا قوما وفيهم نبيهم حىت 

نأخذ منه عربة : أن من كان الرسول ىف قلبه بطاعته وحبه ونصرة دينه وتعليم سنته وحمبة نشرها وبذهلا ال يعذب هللا 
 هذا القلب، فإن كان هذا القلب فيه حمبة هللا فهى أعظم.                                 

 ضاربت األقوال :          األمان الثاىن : "وما كان هللا معذهبم وهم يستغفرون" هنا ت   
عن اهلجرة  عجزقيل أى وفيهم من يستغفر، قالوا ان النصف الثاىن من االية خاص بأن أهل االميان بعضهم  -0 

وهم أى أهل االميان بني أظهرهم يستغفرون، كما ىف اآلية األخرى "لو تزيلوا  -جل وعال–فمكث ىف مكة فقال 
ما " فلو حصل هذا التزيل أى التميز وأخذ املؤمنون جانبا  وهم جانب لعذهبم لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ألي

ض ، وهذا فيه دليل أنه ال ميكن أن يربر بعض من سفه قوله لبعبينهمالذين كفروا ولكن ال يعذهبم وأهل االميان 
      العمليات االنتحارية ىف بالد املسلمني.                                              

                    علم أن فيهم من سيؤمن ، "وهم يستغفرون" علم هللا أن فيهم من ذريتهم من يستغفر ويؤمن.                                             التفسري اآلخر : -2
أى أن هذا شرط أى أهنا مجلة حالية )وهو سبب اختالف التفسري( ،املخرج : أن أهل العلم قالوا ان وقيل :  -3

 .هذه مجلة حالية على سبيل الشرط فتعىن : وما كان اللهم لو أهنم أسلموا 
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ُ َوُهْم َيُصدُّوَن َعِن اْلَمْسِجِد احْلََراِم َومَ  )     بَقُهُم اَّللَّ ْولَِياُؤُه ِإالَّ اْلُمتقَُّقوَن َوَلِكنَّ ا َكانُوْا َأْولَِياءُه ِإْن أَ َوَما هَلُْم َأالَّ يُقَعذِه
 ( َأْكثَقَرُهْم اَل يَقْعَلُمونَ 

ُ َوُهْم َيُصدُّوَن َعِن اْلَمْسِجِد احْلََراِم " "  بَقُهُم اَّلله ليهم العذاب . مجلة هم مل حيققوا الشرط فحق ع  َوَما هَلُْم َأالَّ يُقَعذِه
نها ذُكرت مبعىن العلة ،فكيف ال يعذهبم هللا وهم يصدون عن كن املسجد احلرام" مجلة حالية ول:"وهم يصدون ع
 املسجد احلرام.  

لذين يتقون هللا أولياء هللا أو أولياء البيت احلرام، فليس أولياءه إال ا " َوَما َكانُوْا َأْولَِياءُه ِإْن َأْولَِيآُؤُه ِإالَّ اْلُمتقَُّقوَن "
 ره واجتناب هنيه . " َولَقِكنَّ َأْكثَقَرُهْم اَل يَقْعَلُموَن " ألهنم ادعوا الوالية وهم ليسوا أولياءه.  بامتثال أم

أن أولياء املسجد احلرام مبعىن أهنم متولون املسجد احلرام فهم أولىى الناس به دون غريهم  وما كانوا أولياءه::  وقيل
وم هللا كما سيأتى ىف التوبة )أمنا يعُمر مساجد هللا من ءامن باهلل والي ألن كان عندهم السقاية والرعاية ولذلك بنيَّ 

فعنده  واإلميان ليست بالزخرفة   ، فالتىب يقول :"أمُيا امرىء أدركته الصالة لتقوىاآلخر( فعمارة املساجد احلقيقية با
ني" فلم يكن املسجد سوى  هوره " ، وقال النىب :"رأيتىن أسجد ىف ماء ِو ملطر عرش يسقط منه ماء امسجده ِو

 " صفرواملا أتى توسعة املسجد قال عمر :"ال حُتمِهروا وال تُ   -رضى هللا عنه–،وىف خالفة عمر 

 ( َوَما َكاَن َصالتُقُهْم ِعنَد اْلبَقْيِت ِإالَّ ُمَكاء  َوَتْصِديَة  َفُذوُقوْا اْلَعَذاَب مبَا ُكنُتْم َتْكُفُرونَ )     

 التصفيق ، وقيل العكس ،لكن االول أشهر . التصدية :      .التصفري  "  املكاء :
هؤالء الذين يدَّعون الوالية جعلوا التصفري والتصفيق عبادة ، وقيل كان مقصودهم التشغيب على رسول هللا حني   

 كان يصلى ويقرأ القرآن.
ع بسبب كفرهم القتل واألسر يوم بدر وهذا إمنا وققيل العذاب املقصود هنا  " َفُذوُقوْا اْلَعَذاَب مبَا ُكنُتْم َتْكُفُروَن "

 وتكذيبهم لرسول هللا، وبنيَّ فعل أهل الكفر فعندهم ىف عبادهتم التصفري والتصفيق. 

َحْسَرة  مثَّ يُقْغَلُبوَن َوالَِّذيَن   ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا يُنِفُقوَن َأْمَواهَلُْم لَِيُصدُّوْا َعن َسِبيِل اَّللَِّ َفَسُينِفُقونَقَها مثَّ َتُكوُن َعَلْيِهمْ  )    
 ( َكَفُروْا ِإىَل َجَهنََّم حُيَْشُرونَ 

هذه اآلية نزلت ألن بعضهم وقف ىف املسجد احلرام ويقول : انفقوا حىت نقاتل الصابئني،مجعوا االموال تقربا هلل 
ا من اإلبل وقف على هذه احلرب ألفوأ ريةملقاتلة أهل االميان ، وقيل أن بعضهم كأىب جهل وغريه أنفق عطاءات كث

 أو أكثر.
 على سبيل االستمرار   "ينفقون "

مصريهم ىف الدنيا احلسرة ف" َفَسُينِفُقونَقَها مثَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحْسَرة  مثَّ يُقْغَلُبوَن َوالَِّذيَن َكَفُروْا ِإىَل َجَهنََّم حُيَْشُروَن "  
 إىل جهنم حُيشرون والغلبة ألهنم يُغلبون و ىف اآلخرة 
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ُ اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِهِب "     " لَِيِميَز اَّلله
 هم أهل الشقاوة.  :اخلبيث
 هم أهل السعادة.  : الطيب
 ليميز هللا اخلبيث)الكفار( من الطيب )أهل االميان( وهذا اختيار ابن جرير الطربى. ىف حُيشرون يعود على : الضمري
 النفاق ظو حىت يتبني إنفاق أهل االميان ىف سبيل هللا أو انفاق أهل الكفر ىف)اخلبيث من الطيب( قيل ا : وقيل

 سبيل الشيطان ، وهذا متعلق بقول :"مث تكون عليهم حسرة" وهذا قول : ابن األنبارى. 
 "وجَيَْعَل اخْلَِبيَث بَقْعَضُه َعَلَى بَقْعض  فَقيَقرُْكَمَه مِجيعا ُ "

 وق بعض.جيعله مرتاكما جمموعا بعضه ف يركمه: 
 " فَقَيْجَعَلُه يف َجَهنََّم ُأْولَقِئَك ُهُم اخْلَاِسُروَن " أى اخلاسرون على احلقيقة ألهنم خسروا أنفسهم وأهليهم وأمواهلم .

م ما هل"ُقل لِلَِّذيَن َكَفُروْا ِإن يَنتَقُهوْا يُقَغَفْر هَلُم مَّا َقْد َسَلَف "  إن ينتهوا أى عن كفرهم وصدهم عن سبيل هللا ،يُغفر 
 سلف من الذنوب.

 (  ، هل يصح قول : )يغفر هلم اإلميان( بعض أهل العلم قالوا يصح أى-عز وجل-فعل مل ُيسم فاعله )هللا  : يُغفر
 يغفرون هلم فال يُطالبوهنم بقصاص وال دية .

يع ا فَقيَقرُْكَمهُ  ض  بَقعْ  َعَلىَ  بَقْعَضهُ  اخْلَِبيثَ  َوجَيَْعلَ  الطَّيِهبِ  ِمنَ  اخْلَِبيثَ  اَّللَُّ  لَِيِميزَ )  َجَهنَّمَ  يف  فَقَيْجَعَلهُ  مجَِ
 َمَضتْ  فَقَقدْ  يَقُعوُدواْ  ِإنْ وَ  َسَلفَ  َقدْ  مَّا هَلُم يُقْغَفرْ  يَنتَقُهواْ  ِإن َكَفُرواْ  لِلَِّذينَ  ُقل( 37) اخْلَاِسُرونَ  ُهمُ  ُأْولَِئكَ 
نَ  َتُكونَ  الَ  َحىتَّ  َوقَاتُِلوُهمْ ( 38) اأَلوَِّلنيَ  ُسنَّةُ  ينُ  َوَيُكونَ  ةٌ ِفتقْ  يَقْعَمُلونَ  مبَا اَّللََّ  فَِإنَّ  انتَقَهْوا ِإنِ فَ  َّلِلَّ  ُكلُّهُ  الدِه
 ((  41) النَِّصريُ  َونِْعمَ  اْلَمْوىَل  نِْعمَ  َمْوالُكمْ  اَّللََّ  َأنَّ  فَاْعَلُمواْ  تَقَولَّْوا َوِإن( 39) َبِصريٌ 

 وبني  وعال جل هللا سبيل عن للصد أمواهلم ينفقون هنمأ الكفار إنفاق  نظر وجهة  بيان ياتآلا تلك ىف معنا سبق
  ويتحسرون غلبونسيُ   بل  تتحقق مل اإلنفاق من املرجوة النتيجة  وولكن أرادوا كما  سينفقوهنا  أهنم وعال  جل هللا

 . وعال جل  باهلل عياذا جهنم مأواهم فإن االخرة ىف كانوا إذا مث  حتسر أميا  عليها
 . مجيعا فريكمه بعض على بعضهم اخلبيث وجيعل  الطيب من اخلبيث  هللا ميزلي ؟  هذا ملاذا 
 . جهنم ىف فيجعله مرتاكما مرتاكبا بعض فوق بعضه جيعله أى :(  فريكمه) 
 . احلقيقى اخلسران ىأ ( اخلاسرون هم اولئك) 
 اجلهد بذهلم مع احملاربني للكفار حىت التوبة باب فتح فيه وهذا سلف : َقدْ  مَّا هَلُم يُقْغَفرْ  يَنتَقُهواْ  ِإن َكَفُرواْ  لِلَِّذينَ  ُقل

  وهى الغالقه المةالع اتت اذا اال يغلق ال مفتوح التوبة وباب واسعة هللا رمحة ان اال  هللا سبيل عن للصد الكثري
 كان لو ىتح   ذلك قبل  احللقوم الروح تبلغ أن أو  هبم نزل قد  العذاب يروا أو مغرهبا من الشمس تطلع أن إما
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 جل هللا انف الطاعه اىل املعاصى ومن اإلميان اىل الكفر من ورجع وأناب تاب لكنه للمسلمني قتاال   حماربا عدوا
  ( سبق ما)  أى  سلف ماقد هلم يغفر قد بل ذلك له يفتح  وعال
 .  عليه ماكانوا إىل : أى   يعودوا وإن
 ىف واجلحيم الدنيا ىف الدمار إىل النهج على وسار مضى قد مبن مافعل هبم سيفعل أى اأَلوَِّلنَي : ُسنَّةُ  َمَضتْ  فَقَقدْ 

 َتُكونَ  الَ  َحىتَّ  ُهمْ َوقَاتُِلو  ) قال الكفار اولئك قتال اىل املؤمنني  وعال جل هللا دعا مث  وعال جل باهلل عياذا  اآلخره
َنةٌ   .( ِفتقْ

َنةٌ فِ  َتُكونَ  الَ  َحىتَّ  َوقَاتُِلوُهمْ  ) ونيقول  التفسري اهل مجهور قول ىف(  الشرك) هى  :  والفتنة ينُ  َوَيُكونَ  تقْ ( َّلِلَّ  ُكلُّهُ  الدِه
 عن والصد الشرك نع انتهوا إن  أى( َبِصريٌ  يَقْعَمُلونَ  مبَا اَّللََّ  فَِإنَّ  انتَقَهْوا فَِإنِ )  له شريك ال  وحده اى وعال جل
 خافيه . عليه ختفى ال  بصري يعملون مبا هللا فإن  وغريها االموال ببذل هللا سبيل

َنٌة  : هل َتُكونَ  الَ  َحىتَّ  َوقَاتُِلوُهمْ   أال ؟؟ االرض وجه على ركش يبقى ال حىت نقاتلهم الكفار أن قتال من املقصود ِفتقْ
 على موجود شرك مثَ  ونيك ال أى العموم تفيد النفى سياق ىف نكره لفظه وفتنة فتنه تكون ال حىت وقاتلوهم تقول
 هلف الوجوب يلزم واالمر امر فعل ؟ وقاتلوهم املسلمني يلزم هل(  حجة) اى منا املطلوب هذا هل رضاال وجه

 ال نقول ؟ ال ام املطلوب هذا هل ؟ شرك يبقى ال حىت االرض وجه على الكفال كل نقاتل ان وجوب ذلك يقتضى
 إمنا مساه  كفر ،ال سيبقى إمنا يح صح ذلك على تدل ال وسلم عليه هللا صلى النىب ، وسرية اآلية من ذلك يفهم
 ال أما الدين هذا وذةح عن دفعا قتاهلم علينا ووجب قاتلناهم ديننا على وضرر لنا فتنه فيه كان إذا أى بالفتنة هنا

 بعض بقىي قد القتال مع حىت نقول ألننا سيبقى الشرك الن شرك يبقى ال حىت واجب القتال يكون ان ميكن
 اسالم اما لقتالا يكن مل أى فتوحاهتم ىف املسلمني فعله ما وهذا باجلزيه للمسلمني دانوا اذا كفرهم على الكفار
 اءهمابق هذا اجلزية مع إبقاءهم فإن صحيح ، اجلزية تعطى ان واما تسلم ان اما االسالم كان امنا متوت ان واما

 شرك نبقى أال لىع أبدا تدل ال سلمنيوامل وسلم عليه هللا صلى للنىب العملى السلوك مع االية هذه ، ولكن الشرك
 البحار خلف من وسلم عليه هللا صلى النىب جياهد وقتها كان وإال املستطاع ىف ليس هذا الن علينا واجب هذا وأن
 كذلك . املسألة ليست ولكن هؤالء كل يدرك يف أن وسعه يبذل وان مكان كل وىف

 (( 41) ريُ النَّصِ  َونِْعمَ  اْلَمْوىَل  نِْعمَ  َمْوالُكمْ  اَّللََّ  َأنَّ  فَاْعَلُمواْ  تَقَولَّْوا َوِإن) 

  موالكم هللا ان فاعلموا   املعاىن هذه كل  املعني ومبعىن الناصر ومبعىن السيد مبعىن(  املوىل) :  َمْوالُكمْ 
،   ازماج إدراكا الشىء وادراك جازما علما حقيقته على الشىء معرفه  معناه(  العلم)  فاعلموا كلمة :  فاعلموا
 هللا معية ىف  فيكون وااله من ونعم املوىل نعم ، النصري ونعم املوىل نعم ،  موالكم هو هللا ان جازما ادراكا فتدرك
 . وتعاىل سبحانه  نصرته وىف
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َا َواْعَلُمواْ )   السَِّبيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكنيِ  َيَتاَمىَوالْ  اْلُقْرىَب  َوِلِذي َولِلرَُّسولِ  ُُخَُسهُ  َّلِلَِّ  فََأنَّ  َشْيء   مِهن َغِنْمُتم َأمنَّ
 ( َقِديرٌ  َشْيء   ُكلهِ  َعَلى َواَّللَُّ  جْلَْمَعانِ ا اْلتَقَقى يَقْومَ  اْلُفْرقَانِ  يَقْومَ  َعْبِدنَا َعَلى أَنَزْلَنا َوَما بِاَّللَِّ  آَمنُتمْ  ُكنُتمْ  ِإن

َا َواْعَلُمواْ )  هنا والسؤال مضى قد ملا تفصيل هذا  َواْلَيَتاَمى اْلُقْرىَب  َوِلِذي لِلرَُّسولِ وَ  ُُخَُسهُ  َّلِلَِّ  فََأنَّ  َشْيء   مِهن ْمُتمَغنِ  َأمنَّ
  اخلالف  قدمنا أن ( سبق الرَُّسولِ وَ  َّلِلَِّ  األَنَفالُ  ُقلِ  األَنَفالِ  َعنِ  ) َيْسأَُلوَنكَ  السورة أول ىف (السَِّبيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكنيِ 

 :   قولني على  العلم ألهل  خالف فيها  نقول وهنا  الفىء هى أم الغنيمة هى األنفال هل
  الأمو  من عليه ظُهر ما  فالغنيمة  خمتلف كالمها ،   آخر شىء والفىء شىء(  الغنيمة) أن  :  القول األول 

 ُأخذ عنو  ماال ليس األراضى ، األرضني من عليه ما ظُهر قيل(   الفىء) ، أما   قتال بعد عنوة وُأخذ  املشركني
 . (الفىء) صلحا اخذ وما(  الغنيمة) أخذ عنوة ما على اقتصر صلح ، وبعض أهل العلم 

 غنيمة ء أوفىي يسمى)  املشركني من  نيل ما كل : هو تعريفه ويكون  قتادة قول وهذا  واحد أهنما القول الثاىن :
 من فما نيل( َعَلْيكَ  اَّللَُّ  َأَفاءَ  ِمَّا مَيِيُنكَ  َمَلَكتْ  َوَما)  قوله ىف وكذلك  اللغة ىف املعروف هذا ويقولون  يفرق وال( 

  تعاىل هللا قول وهى  احلشر آلية ناسخة جاءت اآلية هذه أن يقولون القول  هذا وعلى(   غنيمة أو ىفء)  املشركني
 اآلية لكن( َواْبِن السِبيِل  َواْلَمَساِكنيِ  َواْلَيَتاَمى اْلُقْرىَب  ِذيَولِ  َولِلرَُّسولِ  َفِللَّهِ  اْلُقَرى َأْهلِ  ِمنْ  َرُسوِلهِ  َعَلى اَّللَُّ  َأفَاءَ  َما)

 (اْلُقْرىَب  َوِلِذي َولِلرَُّسولِ  ُُخَُسهُ  َّلِلَِّ  فََأنَّ )  الثانية
 هى األنفال ان ارجحن ولكن خمتلفتان  أهنما رجحناه ما  وعلى  اآليتني  بني تناىف وال  له وجه ال القول هذا لكن

 الفىء. وليست الغنيمة
 : اقوال ثالثة و فيها الغنيمة اهنا ورجحنا  الفىء أم الغنيمة هى االنفال هل  السورة بداية ىف قلنا
 وجماهد والضحاك عكرمة اىل القول هذا ونسب  الغنيمة هى األنفال ان  واحد شىء اهنما : األول القول -0
 . وعطاء زيد وبن  وقتادة عباس وبن
 هذا نقلو (   الفىء هذا)   قتال دون املسلمون  عليه ماحصل االننفال وقال فرق من هناك نا : الثاىن القول-2
 . ِرق عدة من عباس وبن عطاء عن
 .  الغنيمة بعض اذن فهى اخلمس ألهل هللا جعله  الذى اخلمس هى االنفال ان قيل : الثالث القول-3

َا َواْعَلُمواْ   غنمه ءشى كل أى  العموم تفيد كلمة من شىء ألن ( شىء كل) أى شيء من : َشْيء   مِهن َغِنْمُتم َأمنَّ
 .   احلرب أهل  املقاتلني   باإلمجاع وهذا(  للغامنني)   اُخاس أربعة  اقسام ُخسة اىل سُيقسم املسلمون
   به انفرد ِما العاليه وهذا ابو قول وهذا(  6) اسهم ستة على يقسم قيل ؟ يقسم كيف الباقى اخلمس
 . اسهم اربعه على يقسم وقيل اجلمهور قول وهذا  اآلية لظاهر اسهم ُخسة على قسمي  وقيل

 . اسهم ُخسة على يقسم انه والصحيح
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 وهذه الزائدة والواو احدو  سهم ُخسه، هلل فإن  زائدة الواو بان التفسري اهل يقول : َولِلرَُّسولِ  ُُخَُسهُ  َّلِلَِّ  فََأنَّ  -0
 زائدة الواو هنا نقول للجبني م تلهأسل فلما  املعىن(ِلْلَجِبنِي  َوتَقلَّهُ  َأْسَلَما فَقَلمَّا)  قوله ىف اكم  هبا للعلم اللغة ىف تأتى

 ال أى زائدة لواوا أن املعىن وليس كلها هلل املسألة وأن وعال جل هلل تابع هذا ان على وللتنصيص املعىن لتاكيد
 . العطف مبعىن وليس اخر ىنملع أتت قد وهى  مت هي أن املعىن إمنا منها فائدة
 . وُخس يقسم على ُخسة هلذه األقسام اليت معنا   للمقاتلني أُخاس اربعه تقسم الغنيمة

 ؟ مبوته  وسلم عليه هللا صلى  الرسول سهم سقط هل
 قوالن فيها

 قول وهذا منياملسل مصاحل ىف املصاحل ىف يصرف وقالوا ،  وقتادة وامحد الشافعى لقول  مل يسقطالقول األول : 
 ده .و قال قتادة يصرف للخليفة بع  املصاحل ىف يصرف  وامحد الشافعى قول الراجح هو وهذا  وامحد الشافعى

 إىل يرجع ُخاسا االربعة  االقسام  باقى إىل الغنيمة إىل يرد وقال  حنيفة أبو قول سقط وهذا أنه:   ( الثاىن القول)
 . الغنيمة مجلة

  وهذا  املطلب عبد وبنو هاشم بنو  هم وقيل  قريش مجيع هم قيل ؟ ( القرىب ذوى) هم من اْلُقْرىَب  َوِلِذي َولِلرَُّسولِ 
 .   حنيفة أبو قول وهو فقط هاشم بنو هم الثالث والقول وأمحد الشافعى قول
 ؟    لفقرهم أم  لقرابتهم يف الغنيمة هل العطاء ملاذا يستحقون هذا  القرىب ذوى

 . وأمحد والشافعى  اجلمهور قول وهذا  لقرابتهم يُعَطون
 .  لفقرهم يُعطون(  للفقر)   فقط هاشم بنو يُعطى قال  حنيفة وأبو
 . منهم فقراءال تقل ، ومل القرىب ولذى قالت  تقيد ال جاءت اآليه ألن  وأمحد الشافعى اجلمهور قول والصحيح 

 ؟  الغنيمة من يعطى الذى  اليتيم هو من َواْلَيَتاَمى :
 : فيه أوصاف أربعه تتوافر أن بدال
 . ( يبلغ مل)  الصغر -2                                 . االب موت االول الشرط -0
 هل نصراىن  كنهول بعد يبلغ مل صغري وهو ابوه مات  يتيم ولد قلنا فاذا قلنا فاذا :  االسالم الثالث الشرط -3

  يمةالغن من ليعطى  االسالم شروط فيه  تتوفر مل النه  اذامل  الغنيمة من يعطى مل  الغنيمة من  يعطى
 . يُعطى ال  غىن فإن كان  للمصاحل  معد ألنه احلاجه الرابع الشرط -4

 . يكفيه ما ال وجد من املسكني أن هو  األقوال أقرب املساكني : السَِّبيلِ  َواْبنِ  َواْلَمَساِكنيِ 
 يكون قد  للرجوع يكفيه ِما معه وليس يرجع أن اىل واحتاج  بلده عن  سبيلال به انقطع من هو : السَِّبيلِ  َواْبنِ  

 اىل يوصله ما  ؟ كم يعطى  الزكاة أموال من أيضا يعطى وقد  للحاجه يعطى ألنه غناه مع  يعطى غنيا  السبيل ابن
 . بلده يصل  ان اىل ينفق ما بقدر ، يعطى بلده
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 املؤلفة باب من الكافر منها يعطى أن باس فال العامة الصدقات اما ملسلم تعطى ان يشرتط  الزكاة او  الغنيمة
 . السبيل ابن وليس  قلوهبم
َا َواْعَلُمواْ  أن  احلديث ىف لكولذ الشىء من املخيط  جماهد قال ولذالك العموم تفيد هنا قلنا : َشْيء   مِهن َغِنْمُتم َأمنَّ
 (  القيامة يوم به ياتى غلوال كان فوقه فما خميطا كتمنا من) :  قال وسلم عليه هللا صلى النىب
 عياذا  النار خولد يستحق أى مغلوال به القيامة يوم سياتى  توزع ان قبل  الغنيمة من(  إبره)  خميط  كتم لو يعىن
 وعال . جل باهلل
 ىف  االنسان اإلميان ألن اىل يرجعهم هنا(   قَانِ اْلُفرْ  يَقْومَ  َعْبِدنَا َعَلى َأنَزْلَنا َوَما بِاَّللَِّ  آَمنُتمْ  ُكنُتمْ  ِإن) اشرتط وهنا
 فيها لضل اميان عنده يكن مل اذا  وغريها  االموال قسمة

اإلميان  ترك شكو  على فأنتم هذا على اعرتضتم إذا أنكم   هلم يقول ،  آمنتم كنتم إذا  يقل مل :( آَمنُتمْ  ُكنُتمْ  ِإن)
بقول  فاتى مؤمن يكن ردوا لن إن ألهنم ردوا جيزم هلم باإلميان إن ، ألن ) إن ( دائما للتشكيك و الرتدد ، فلم

  )إن(

نْقَيا بِاْلُعْدَوةِ  أَنُتم ذْ )إ  ادِ اْلِميعَ  يف  اَلْختَقَلْفُتمْ  تَقَواَعدمتُّْ  َلوْ وَ  ِمنُكمْ  َأْسَفلَ  َوالرَّْكبُ  اْلُقْصَوى بِاْلُعْدَوةِ  َوُهم الدُّ
 َلَسِميعٌ  اَّللََّ  َوِإنَّ  بَقيِهَنة   َعن َحيَّ  َمنْ  َوحَيْىَي  بَقيِهَنة   َعن َهَلكَ  َمنْ  لهِيَقْهِلكَ  َمْفُعوال   انَ كَ  َأْمر ا اَّللَُّ  لهِيَقْقِضيَ  َوَلِكن
 (( 42) َعِليمٌ 

 .  تراه كأنك املشهد اىل ، أُنظر تفصيال بدر بواقعة تذكر االيات توالت مث
 . األدىن الوادى جبانب انتم اى  ،  ىالواد جانب  مبعىن(  العدوة) : بِاْلُعْدَوةِ  َأنُتم إذْ  

 . مكه يلى ِما  البعيد أي باجلانب  : اْلُقْصَوى بِاْلُعْدَوةِ  َوُهم
   مكة يلى ِما وهم املدينة يلى ِما أنتم أى

 بقول عرب ولذلك  هب أفلت إمنا جديدا إجتاها وكان  البحر بإجتاه أخذ أباسفيان ألن حتت أى : ِمنُكمْ  َأْسَفلَ  َوالرَّْكبُ 
 . تدركونه ال حبيث مكان ىف انتم فصرمت بعد قد انه معناه ِمنُكمْ  َأْسَفلَ  َوالرَّْكبُ 

  قاصدين غري  خرجوا ؤمنونامل ألن ؟ امليعاد ىف الختلفتم تواعدمت لو ملاذا : اْلِميَعادِ  يف  اَلْختَقَلْفُتمْ  تَقَواَعدمتُّْ  َوَلوْ 
  املدة ىف  لونميه  املؤمنون لظل القتال على تواعدوا لو ، للحرب نقاصدي غري إبتداءا خرجوا إمنا والكفار للحرب
 َمنْ  لهِيَقْهِلكَ  َمْفُعوال   َكانَ  اَأْمر   اَّللَُّ  لهِيَقْقِضيَ  ) َوَلِكن:  تعاىل هللا قال  و كذلك الكفار ولذلك ويستعدوا  يتأهبوا حىت
 (  َعِليمٌ  َلَسِميعٌ  اَّللََّ  نَّ َوإِ  بَقيِهَنة   َعن َحيَّ  َمنْ  َوحَيْىَي  بَقيِهَنة   َعن َهَلكَ 

 َوَلِكنَّ  اأَلْمرِ  يف  َولَتَقَنازَْعُتمْ  ْلُتمْ لََّفشِ  َكِثري ا َأرَاَكُهمْ  َوَلوْ  َقِليال   َمَناِمكَ  يف  اَّللَُّ  يُرِيَكُهمُ  ِإذْ ) 
 (( 43) الصُُّدورِ  ِبَذاتِ  َعِليمٌ  ِإنَّهُ  َسلَّمَ  اَّللََّ 
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  احلسن قول ، وهذا  اهب تنام  الىت عينيك ىف أى (َمَناِمكَ  يف )  وقيل  عباس ابن قول  وهذا النوم ىف أى : َمَناِمكَ  يف 
 أهنم وأخربهم  حابةالص فأخرب  فقام قليال الكفار  رأى قليال  ،  فرآهم نام  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن قيل

 . هلم بشارى  فكان فيها  منتصرون
  رآهم انه لو  يقول  ةثالث  اىل واحد الغزوة هذه ىف  الكفار اىل املسلمني نسبه  كان كم  بعاِ : َكِثري ا َأرَاَكُهمْ  َوَلوْ 
 وبعض  فرسان الإ  معهم وليس  استعداد عندهم وال للقتال ليس خرجوا وهم فأخرب أصحابه   فقام  كثريا املنام ىف

 ليأتوا  مجاعة  واخرج بل  معه القتال على اقادر  كان من كل ُرج ومل للقتال إستعداد هنال ليس اخلفيفة األسلحه
 .  العزائم  ولفتت قلوبكم ىف واجلَب اخلوف لوقع  و(  لفشلتم) .  ، فلو حدث ذلك  بالعري

 نأجلها  آخرون ويقول لكهالته إىل بأنفسنا وسنلقى كثري هؤالء   سيقولون  وقتها ألن ؟ ملاذا( اأَلْمرِ  يف  َولَتَقَناَزْعُتمْ )
  يغلبوكم ولن ليلق عدد هلم  قيل لو إمنا  العزائم ىف فت  هذا فكل  مبدد نأتى ونرسل نبعث يقول آلخروا  لنستعد
 . للقتال  دافعة قوة عندهم وصار  العزائم ، قويت
 الصُُّدورِ  ِبَذاتِ  َعِليمٌ  ِإنَّهُ  َسلَّمَ  اَّللََّ  َوَلِكنَّ 

 َأْمر ا اَّللَُّ  لِيَقْقِضيَ  َأْعيُِنِهمْ  يف  َويُقَقلِهُلُكمْ  َقِليال   ِنُكمْ َأْعيُ  يف  اْلتَقَقْيُتمْ  ِإذِ  يُرِيُكُموُهمْ  َوِإذْ ) 
 (  (44) األُُمورُ  تُقْرَجعُ  اَّللَِّ  َوِإىَل  َمْفُعوال   َكانَ 

 قليله وقلة قله فرأوهم الكفار  إىل ظروان الصحابة : َأْعُيِنِهمْ  يف  َويُقَقلِهُلُكمْ  َقِليال   َأْعيُِنُكمْ  يف  اْلتَقَقْيُتمْ  ِإذِ  يُرِيُكُموُهمْ  َوِإذْ 
 فقال سبعني راهمأت  جنبه اىل ملن قال)  مسعود ابن عن أثرا يروون  حامت أىب وابن والطربى شيبة أن أىب حىت  جدا
 .  أقل مئة أو يروهنم فكانوا األلف يتعدون  و فد كانوا( مئة أراهم  له

 .  سنغلبهم إذا   مره كم مثلهم حنن انظر(    307)   ؟ كم كان عدد املسلمني 
 ان االفضل من اليس عجيب هذا   307 من أقل(  قلة املسلمني يروا الكفار)  يروهنم أهنم : َأْعيُِنِهمْ  يف  َويُقَقلِهُلُكمْ 

 اليس قلة روناي وهم عليهم  وهنجم  القلوب تتجرا  حىت(  الكفار)  قلة نراهم فنحن  اكثر  املؤمنني الكفار يرى
 : األمور هذه من  امور لعدة ملاذا؟  ال  ؟ كثري وناير  ان  االفضل من

  ورأوهم ؤمننيامل اىل  نظروا لو الكفار ألن  حلظه  يتأخرون وال القتال إىل دفعا سيدفعون الكفار أن  األمر األول :
 .  ُهزم إذا بالعار يصاب أن او حياته على ، ُاف  نرجع  كثرة أهنم حسابنا نعد مل وقالوا لرتاجعوا  كثري
 فُيهزمون . املسلمني قتال  إىل ويتقدمون  األمر هللا ليقضى الرجوع ىف اليفكرون الكفار وأن
  وشدوا  ثرأك لتأهبوا كثرة املسلمني رأوا لو ألهنم  التاهب كل  كلهم املشركون يتأهب ال : لكى الثاىن االمر

 .  قويه عزميته هتاون فال تكون  قلة  رأوهم إذا أما عزائمهم
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 قلة رأوهم كن إذاول للمشركني آية ذالك فتكون املسلمون فيغلبهم لكثرهتم عليهم األعداء ليحمل  الثالث : راالم
 حلقا على هؤالء أن  واحد من شىء اتت اهلزميه  إذا   ؟ هزمنا الذى ما هزمنا حنن يقولون كثرة وهم ذلك من أقل
 . ليفكروا أية هلم وتكون يعودوا إذا   الباِل على وحنن
 يف  تُقَقاِتلُ  ِفَئةٌ   ْلتَقَقَتاا ِفَئتَقنْيِ  يف  آيَةٌ  َلُكمْ  َكانَ  َقدْ ) عمران آل ىف الىت اآلية وهى آخر مشهد يكمله الذى املشهد اهذ

 قلة املسلمون املشركون رأى  املعركة  أول ىف  كيف ؟ (اْلَعنْيِ  رَْأيَ  مِهثْقَلْيِهمْ  يَقَرْونَقُهم َكاِفَرةٌ  َوُأْخَرىٰ  اَّللَِّ  َسِبيلِ 
 صنع عجيب من هذاو  أكثر  املشركني عضد ىف فتا    هذا فكان  كثرة رأوهم  التحموا فلما( َأْعُيِنِهمْ  يف  َويُقَقلِهُلُكمْ )
 .  وعال جل هللا

  وهذا ) العلم أهل بعض  يقول لذالكو  األُُموُر : تُقْرَجعُ  اَّللَِّ  َوِإىَل  َمْفُعوال   َكانَ  َأْمر ا اَّللَُّ  لِيَقْقِضيَ  َأْعيُِنِهمْ  يف  َويُقَقلِهُلُكمْ 
قويا لقلوهبم ، فكان ختيل املسلمني قلة املشركني م  خمتلفني أثرين  الواحد للشىء جعل إذ  تعاىل هللا صنع بديع من

و مزيال  للرعب عنهم ، فعظم بذلك بأسهم عند اللقاء ، و كان ختيل املشركني قلة املسلمني غارا  إياهم بأهنم 
 هم بأدىن قتال  ففاجأهم بأس املسلمني ( سينالون التغلب علي

 أمرا هللا ضىليق  ولكن  املوجوده حقيقته على ليس هذا وكل  قلة تروهم قله وأنتم هم يرونكم واحد فهو مشهد
 آيه هذه(  األَْبَصارَ و  السَّْمعَ  مَيِْلكُ  َأمَّن)  الربوبية توحيد ىف  األخرى اآلية لنا يؤكد وهذا  امللك سبحان  مفعوال كان
 . البصر ميلك هللا آيات من

ِِيُعواْ ( 45) تُقْفِلُحونَ  َعلَُّكمْ لَّ  َكِثري ا اَّللََّ  َواذُْكُرواْ  فَاثْقبُُتواْ  ِفَئة   لَِقيُتمْ  ِإَذا آَمُنواْ  الَِّذينَ  أَيقَُّها يَا)   َوَرُسوَلهُ  اَّللََّ  َوَأ
 (( 46) نَ الصَّاِبرِي َمعَ  اَّللََّ  ِإنَّ  واْ َواْصرِبُ  ِرحُيُكمْ  َوَتْذَهبَ  فَقتَقْفَشُلواْ  تَقَنازَُعواْ  َوالَ 

 يقل مل اأِلقه هو ولذلك  الكافرة  اجلماعة هى أهنا  القرآن لغة ىف عرفا كأهنا وصارت  اجلماعة هى :  ( الفئة) 
 . ( الكافرة الفئة القرآىن اللفظ عرف ىف صارت ألهنا  كافره فئة
 : النصر معامل للمسلمني هللا يبني وهنا
 ( اثبت) لقاء العدو عند اجلَب وعدم  الثبات هو النصر معامل من شىء فأول -0
،  والبدن القلب قوىت  هللا ذكر ألن كثرة وعال جل هللا ذكر كثرة (تُقْفِلُحونَ  لََّعلَُّكمْ  َكِثري ا اَّللََّ  َواذُْكُرواْ ) -2

 لعلكم ) قال  لكم حيدث ماذا  فئة لقيتم  عصيب  موقف هنا الذكر ، حيلها عصيبةال  املواقف كل  ولذالك
 فرعون إىل ارونوه موسى هللا أرسل ملا كذلك اهلزميه عن وتبعدون مرادكم وحتصلون بنصركم  تظفرون(  تفلحون

  معيته ىف ذكره من مع هللا ألن مامعك ونصرا  لكما سلطان لكما ليكون ملاذا تبطأ ال أى(  ِذْكِري يف  تَِنَيا َواَل )  قال
 .  الشدائد نزول عند حمبوبه ينسى ال الصادق احملب أن اآلخر األمر ونصره

 . كثريا هللا تذكرون أنكم أسبابه من وسبب لفالحكم تعليل هذا (تفلحون لعلكم) 
  ورسوله هللا ِاعة النصر معامل من ( ورسوله وأِيعواهللا) -3
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 أى(  االحنصار )  منها معاىن على يدور احلقيقى النزع  التنازع يكون التنازع ، كيف عن ى: النه  تنازعوا وال -4
 وال وقيل  ،  معىن هذا فرتجعوا تنحصروا أى هنا املعىن وكان فرجع شعرها احنصر اى النزعاء رأس  يقولون  الرجوع
 شدة ىف فإختال امنا فقط  خالف ردجم ليس هنا والتنازع هبا ليضرب شدها أى القوس نزع من ماخوذه أى تنازعوا
 قيل ( كمرحي وتذهب فتفشلوا  تنازعوا وال) قال لاللتقاء لذلك وجه وال أسس دون  اآلخر على يشتد كالمها
 وإذا اخللق ىف هللا سنة وهذه    وقوتكم ونصركم دولتكم أي تذهب الدولة مبعىن الريح وقيل  القوة مبعىن الريح
 .( التنازع بسبب الفشل) اعيينناب هذا رأينا حولنا نظرنا
 عن ونصرب هللا ِاعة على نصرب ؟ ماذا على نصرب  الصرب النصر معامل من (  الصربين مع هللا ان  واصربوا) -5

 . املؤملة هللا أقدار على ونصرب هللا معصية
  وعال جل هللا بينها للنصر معامل ُخسة وهذه
 . بعدها اآليه تأت لذالك املقاتله اجلماعة أو املقاتلة الفئة  عن لرياءوا  والبطر الكرب هللا ينفى ان البد وايضا

 اَّللَِّ  َسِبيلِ  َعن ُصدُّونَ َويَ  النَّاسِ  َورِئَاء َبَطر ا ِديَارِِهم ِمن َخَرُجواْ  َكالَِّذينَ  َتُكونُواْ  َوالَ ) 
 (( 47) حمُِيطٌ  يَقْعَمُلونَ  مبَا َواَّللَُّ 

 إمنا  علو وال مسعه وال رياء وال محية ليس هلل قتالكم : أى النَّاسِ  َورِئَاء َبَطر ا ِديَارِِهم ِمن َخَرُجواْ  َكالَِّذينَ  َتُكونُواْ  َوالَ 
 (  هللا سبيل ىف هوف العليا هى هللا كلمة لتكون قاتل من)  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال  هللا لوجه قتالكم

 . هللا سبيل عن الصد هو   أجله من خرجوا الذى األساسى دهممقص : أى اَّللَِّ  َسِبيلِ  َعن َوَيُصدُّونَ 
 . هبم حميط أى :  حمُِيطٌ  يَقْعَمُلونَ  مبَا َواَّللَُّ 
 .  دعاب  وىل وىلأ كان ولو  سيهزم خالفها ومن  هللا نصر ومعامل لعباده نصرته ىف هللا سنة هى هذه

 .وليس للحق ولكنهم خرجوا لكى يعلموا الناس مبكانتهم وشكوهتم وقوهتم  غطرسةخرجوا رياء وكرب و 
)  .واملؤمنون ُرجون ىف سبيل هللا جل وعال ورفع راية التوحيد لكن هؤالء ُرجون ) َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل اَّللَِّ

 هلل جل وعال . ليصدون عن سبيل هللا جل وعال وُرجون بطرا ورياءا ومسعه وليس
حنر اجلزور  ) قول أىب جهل وهللا ال نرجع حىت نرد بدر ونقيم ثالثة  ولذلك روى البغوى ىف )معامل التنزيل (   

وما خرجوا إال  (وتسمع بنا العرب فال يزالون يهابونا أبدا.، ونسقى اخلمر وتعزف علينا القيان  ،ونطعم الطعام 
يان. وناحت عليهم النوائح فكان الق، فسقوا رؤس املهالك فكان اخلمر .،  فوافوها أى أتوهالذلك فقال البغوى 

فنهى هللا عباده املؤمنني أن يكونوا مثلهم وأمرهم بإخالص النية واحلسبة ىف نصر دينه ومآزره نبيه صل هللا عليه 
 وسلم .

ينة كما ساحل وبعد جدا عن املديقول أهل السري أن من أسباب ذلك أن أبا سفيان ملا فر بالعري  وسار بطريق ال   
وصف هللا تعاىل ) َوالرَّْكُب َأْسَفَل ِمْنُكْم(   أرسل إىل أىب جهل وقال ال حاجة للنفري فإرجع إن العري قد أفلتت، 
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ولكنه ىف غطرسة وكرب أراد أن يذهب ويقاتل حىت يفعل ما قاله البغوى حىت تسمع بنا العرب فال يزالون يهابوننا 
 ر ورياء كما قال هللا تعاىل .أبدا فكان بط

لذلك يقال ىف أثناء ِريقه عرض عليه رجل يسمى اخلفاف الكناىن عرض عليه أن ميده بالسالح واملال واالوالد    
ُ مبَا يَقْعَمُلوَن  عرض على أىب جهل فرفض وقال حنن ىف قوة وكذا وتعزز مبا ال يتعزز به لذلك قال هللا تعاىل )واَّللَّ

 حمُِيط(.

مَّا تَقَراَءِت اْلِفَئَتاِن َنَكَص لَ َوِإْذ زَيََّن هَلُُم الشَّْيطَاُن َأْعَماهَلُْم َوقَاَل اَل َغاِلَب َلُكُم اْليَقْوَم ِمَن النَّاِس َوِإّنهِ َجاٌر لَُّكْم فقَ   )  
َ َأَخافُ  ُ َشِدي َعَلى َعِقبَقْيِه َوقَاَل ِإّنهِ بَِريٌء مِهنُكْم ِإّنهِ َأَرى َما الَ تَقَرْوَن ِإّنهِ َ َواَّللَّ  ( ُد اْلِعَقابِ اَّللَّ

 نيألن هذه ِريقة ىف الوسوسة والتزي ويظهر هنا الشيطان ىف املشهد 
 ْليَقْوَم من الناس( .تثبيتهم على الباِل بأهنم ال يغلبون )َوقَاَل اَل َغاِلَب َلُكُم اب : أوال :فتزينه هلم كان  ) َوِإْذ زَيََّن هَلُُم(

 ) َوِإّنهِ َجاٌر َلُكْم ( أى أعينكم وناصركم على املؤمنني . النصر هلم إدعائه  : ثانيا  
ورد أنه ملا ظهر ظهر ىف صورة سراقة بن مالك فلما هزم املشركني وعادوا إىل املدينة قالوا يا سرافة إنك السبب ىف  

مون فقال وهللا ما نا املسلهزميتنا إنك قلت إىن جار لكم وناصركم فلما تراءت الفئتان ذهبت وتركتنا فإنتصر علي
 شهدت بدر ولكنكم تزعمون ذلك لتربروا اهلزمية .

الن سراقة كان من بىن بكر وكان بني بىن بكر وقريش عداوة فلما  السوال ملاذا ظهر ىف صورة سراقة بن مالك ؟ 
 ال.رأوا سراقة قالوا إن كل العرب معنا وأهنم ال ُافون عدواة أحد من العرب فجرأهم على القت

لى ع تثبيتهم وسوس دون أن يظهر وهذا ِمكن أنه وسوس هلم وأزهم أزا على فعل الشر و  نه أ وهناك قول آخر 
 الباِل دون أن يظهر . 

وال ينبغى أن حيكى غريه ولكن من خالف  ولكن أمجع أهل السري على أنه ظهر وهذا قول مجهور املفسرين
لى يخ رشيد رضا أنه وسوس فقط املهم أنه كان مع الكفار يقلبهم عالزخمشرى والبيضاوى وااللوسى وانتصر له الش

 املسلمني والعياذ باهلل .
 َشِديدُ  َواَّللَُّ  اَّللََّ  َأَخافُ  ِإّنهِ  َرْونَ تقَ  اَل  َما َأَرى ِإّنهِ  ِمْنُكمْ  بَِريءٌ  ِإّنهِ  َوقَالَ  َعِقبَقْيهِ  َعَلى َنَكصَ  اْلِفَئَتانِ  تَقَراَءتِ  فَقَلمَّا) 

ْنَسانِ  قَالَ  ِإذْ  الشَّْيطَانِ  َكَمَثلِ ) هلم الشيطان من التربأ ووقع هاربا فر أى (اْلِعَقاب  بَِريءٌ  ِإّنهِ  قَالَ  َكَفرَ  فَقَلمَّا اْكُفرْ  ِلإْلِ
 وأعظم ؟ اهلاوية ىف يوقعه عندما االنسان من يتربأ الشيطان فإن ذلك على، ( اْلَعاَلِمنيَ  َربَّ  اَّللََّ  َأَخافُ  ِإّنهِ  ِمْنكَ 
( مبُْصرِِخيَّ  َأنْقُتمْ  َماوَ  مبُْصرِِخُكمْ  َأنَا َما) منهم الربأة ويعلن النار ىف يتحاجون حني النار أهل مشهد للتربأ مشهد كربوأ

 . اآلخرة ىف منهم تربأ كما أيضا منهم يتربأ اآلخرة وىف ومنقذكم مغيثكم أى مصرخكم، ابراهيم
 املسلمني مع لتقاتل وجدت (0) املالئكة أن التفسري وأغلب املالئكة رأى أنه أى:  (تَقَرْونَ  اَل  َما َأَرى ِإّنهِ  ِمْنُكمْ )
 .  فقط واإلعانة للتثبيت ظهرت أهنا األخر الرأى (2)
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 . هلم املسلمني إحتياج حال يقتلون كانوا أهنم الظاهر ولكن
 لذلك،  عطاء قول وهذا هللا يهلكىن أن أخاف إىن أى : ْلِعَقابِ ا َشِديدُ  َواَّللَُّ  اَّللََّ  َأَخافُ  ِإّنهِ  تَقَرْونَ  اَل  َما َأَرى ِإّنهِ )   

 القيامة ونتك أن أخاف االنربى وقال،  هبم له قوة ال أنه علم ولكنه خمافه من به ما هللا عدو كذب قتادة يقول
،  حان دق  اليوم هذا يكون أن فخشى القيامة يوم إىل يظل  أن وعده هللا ألن قيامته تكون أن الشيطان فخاف
 وهذا أوشكت هنايته نوأ حنفه يكون حلظة كل ىف أته يتصور اجلبناء ألن،  باهلل والعياذ تصوره وسوء جبنه من وهذا
 . شديد قابهع فيكون هللا يهلكه أن خاف(  اْلِعَقابِ  َشِديدُ  َواَّللَُّ  اَّللََّ  َأَخافُ  ِإّنهِ )    للجَب شديد مثال

 (  َعزِيٌز َحِكيمٌ َوالَِّذيَن يف قُقُلوهِبِم مََّرٌض َغرَّ َهُؤالء ِدينُقُهْم َوَمن يَقتَقوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فَِإنَّ اَّللََّ ِإْذ يَقُقوُل اْلُمَناِفُقوَن    ) 

 . النصر وعوامل اإلميان أهل :  أوال:  عن اآليات حتدثت
 .  معهم الشيطان فعل كان وكيف الكفار : ثانيا 

 . اإلميان وضعاف النفاق أهل  ثالثا :
 ولكن.  إلميانا ضعف هو هنا واملرض مرض قلوهبم وىف النفاق أهل وهم الثالث الصنف عن تتحدث هنا واآليات 
 اإلميان ضعاف ولكن والريبة الشك أهل هم املنافقني أن التفسري أهل يقول والنفاق؟ اإلميان ضعف بني الفرق ما

 . يظهروه ال ولكن وريبة شك عندهم
 . العدة وضعف العدد قلة مع بالنصر يعدهم الذى دينهم هؤالء خدع:  ( ينُقُهمْ دِ  َهُؤاَلءِ  َغرَّ )   

 والكفار رجل رعش وبضعة مائة ثالث قلة فاملؤمنون املادية باحلسابات حسبت لو ألهنا ؟ العبارة هذه قال فلماذا
 وفالسي ومعهم بالعري خارجني املسلمون،  والعدة العتاد ومعهم  بالسالح مدججون وهم األلف عن يزيدون
 الوضع هذا كان إذاف، للمعركة إستعداد هناك فليس،  غرية أو بدرع حذره يأخذ مل يثقلهاومنهم مل وبعضهم اخلفيفة

 صاحلكم ىف ليست والعدة العدد ألن.  حمالة دون مهزوموا فإنكم إرجعوا تقول فاحلسابات الدنيا أهل حسابات ىف
 . معكم ليست النصر فآيات

 دفعهم الذى للقتال دفعهم الذى ما ولكن والسالح القوة معه كان إذا يقاتل اإلنسان قاتلوا ؟ اذامل هنا السؤال 
 .دفعهم الذى وه الدين وعال جل باهلل اإلعتصام،  هللا على التوكل،  هللا نصر ىف جازم إعتقاد إعتقدوا  الدين هو
 مسألة ىف ونيعتقد ال ألهنم أنفسهم ُدعون عخدا  مشهد اإلميان وضعاف النفاق أهل إعتقاد ىف املشهد هذا لكن 

 وإعتماده إعتقاده ىف دقيص أى( اَّللَِّ  َعَلى يَقتَقوَكَّلْ  َوَمنْ ) تعاىل هللا قال لذلك املقالة هذه قالوا لذلك والتوكل الدين
 . باألسباب أخذه مع يضره ما ودفع ينفعه ما جلب تعاىل هللا على
 أوليائه مينع واملنعة الغزة لىع يدل والذى زمانه يرام ال الذى أى العزيز    َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  اَّللََّ  ِإنَّ فَ  اَّللَِّ  َعَلى يَقتَقوَكَّلْ  َوَمنْ 
 . البالغة احلكمة وله ذلك قدر الذى فهو مكانه ىف شىء كل يضع  احلكيم.  أعدائه اليهم يصل أن
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 ( حْلَرِيقِ ُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم َوَأْدبَاَرُهْم َوُذوُقوْا َعَذاَب اَوَلْو تَقَرى ِإْذ يَقتَقَوىفَّ الَِّذيَن َكَفُروْا اْلَمالِئكَ   )  

،  االدبارو  الوجوة يضربون الروح قبض حالة وىف أرواحهم تقبض لكى املالئكة نزلت تشاهدكيف أى لوترى  
 ذلك ؟( ملاذا) فروا إذا األدبار ويضربون أقبلوا أذا الوجوه يضربون

َ لَْيَس ِبَظالَّم  لهِْلَعِبيدِ َذِلَك مبَا َقدَّ   )    ( َمْت َأْيِديُكْم َوَأنَّ اَّللَّ

 َيْضرِبُونَ  اْلَماَلِئَكةُ )  مجلة دأوتب(  َكَفُروا الَِّذينَ  يَقتَقَوىفَّ  ِإذْ  ولوتَقَرى) يقف التفسري أهل بعض هناك  : بالغى حنوى جزء
  التوكل إسناد ألن ةمستأنف تكون بعدها واجلملة،  وعال جل هللا من اجلملة هذه ىف هنا الفاعل(  َوَأْدبَاَرُهمْ  ُوُجوَهُهمْ 

،   خرب رفع لحم ىف فعلية مجلة( يضربون) مجلة فتكون مبتدأ ( املالئكة) أعربنا فإذا.  مستأنف يكون وعال جل هلل
 . حال تعرب( وجوههم يضربون) ومجلة الفاعل ( املالئكة)  تكون الوصل فعلى

 فاعل بتعر  أن إما املالئكة كلمة فإن وعلى،  ل أحوا املعارف وبعض صفات النكرات دبع اجلمل تقول القاعدة 
 .خرب بعدها واجلملة مبتدأ وتكون مستأنفة مجلة بداية تعرب أو، حال بعدها واجلمة

م   لَْيسَ  اَّللََّ  َوَأنَّ    عن الفعل أصل لنفى (ذاملا) غةمبال بصيغة ولكن نفسه عن الظلم وعال جل هللا نفى  ِلْلَعِبيِد : ِبَظالَّ
 بظالم ليس فالن ن لك.  ملرة ولو ظلم يكون أن فيمكن فعل إسم بظامل ليس فالن قلنا لو مبعىن. وعال جل هللا

 . الفعل ألصل نفى فيها اآلية.  عنه الفعل أصل نفيت فنكون

ُ ِبُذنُوهِبِْم ِإنَّ َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمن قَقْبِلِهْم َكَفُروْا بِآيَاِت اَّللَِّ   )     (  اَّللََّ َقِويش َشِديُد اْلِعَقابِ  فََأَخَذُهُم اَّللَّ

 هللا سنة فإن غريتت وال تتبدل ال الىت هللا سنة ولكنها جديد بشىء ليس الكفار هؤالء على نزل الذى العقاب هذا
عقاهبم و  كفارال هؤالء تعذيب هللا سنة فإن املرسلني الكفار وعاند الكتب وأنزل الرسل أرسل أنه اقتضاها الىت

 كفروا أهنم ذنوهبم بسب هللا عذهبم فرعون فأهل.  املستمرة العادة هى :  الدأب

ُوْا َما بِأَنُفِسِهْم َوَأنَّ  )    َ مَلْ َيُك ُمَغريِه ا نهِْعَمة  َأنْقَعَمَها َعَلى قَقْوم  َحىتَّ يُقَغريِه يٌع َعلِ اَذِلَك بَِأنَّ اَّللَّ  ( يمٌ َّللََّ مسَِ

 من ينتزعها ال وعال جل هللا فإن وأوالد وأموال وعافية صحة من اإلنسان على ينعمها الىت النعم وهب إذا هللا فإن
 وما باِنهم ماىف ويعلم نيقولو  ملا مسيع سبحانه فهو وباِنه ظاهره عليم مسيع هللا وأن مبأنفسه ما يغريوا حىت  هؤالء
 ىف ضعف نم للناس حصل نزما العمران خراب أن على تدل اآلية وهذه   . حياسبهم هو لذلك الباِن ىف يفعلون

 فينكر داخله نم اإلنسان تغري وهو وهو واحد بسبب كله علينا األعداء وهجوم وتقاتل وتشرذم وتشتت اإلقتصاد
 شكالوح أى وحشية النعمة السلف قال لذلك، منه وعال جل هللا فينتزعها هللا نعمة وجيحد عليه هللا نعمة

 احلادث التغري أن أى.  تزول أى فرت نكرت وإذا قرت شكرت إذا فالنعمة بالشكر إربطوها أى بالشكر فأشغلوها
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  اهللب الظن أحسن النعم تستمر أن أتريد الداخل غري الواقع تغري أن أردت إذا أى الداخل مصدره اخلارج ىف
 . هللا واشكر

 الداية الن ؟ ذاملا ودابىت زوجىت نشوز ىف معصيىت أثر ألعلم إىن أحدهم فيقول للنعمة حساسني كانوا السلف 
 النعمة تتغري  اإلنسان تغري فإذا ورمحة مودة الرجل وبني بينها والزوجة يشاء كيف اإلنسان يستعملها مسخرة

 لهمداخ تغري اإذ اإل يغري ال وهللا اقتصادى رخاء يريدون، يتغريون ال وهم تغري يريدون ذلك تفهمون ال والناس.
 األمة تبىن وال جتدى ال السريعة العالجات لذلك. باهلل والعياذ أسوأ وسيكون يتغري لن الداخل من يتغريوا مل وإذا
 إىل وصل وملا مياناإل العقيدة الداخل بناء سنة عشر ثالثة ملدة مكة ىف األمة بناء بدأ وسلم عليه هللا صل فالنىب.

 إستطاع و ، التوجية إستمرار هبا وإستطاع الدولة بىن(  اإلميان رسخ) إستقروا والناس صلب الداخل كان املدينة
 . الداخلى اإلميان يظهر موقف أى ففى نفسه على رقيب يكون أن منهم واحد كل

بُوْا بِآيَاِت َرهبِهِْم فََأْهَلْكَناُهم ِبُذنُوهِبِْم وَ   )     ْغَرقْقَنا آَل ِفْرَعْوَن وَُكلش َكانُوْا أَ َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمن قَقْبِلِهْم َكذَّ
 ( ظَاِلِمنيَ 

 االوىل،  كذبوا انيةالث وىف كفروا األوىل اآليتني وىف،  ظاملني قوم وكانوا عرقهم ىف السبب كان فرعون آل تكذيب
 . قبلهم منو  رعونف آل عن الكالم السابقة الثالث اآليات وىف. بذنوهبم أغرقهم الثانية وىف بذنوهبم هللا أخذهم

 ( ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِه ِعنَد اَّللَِّ الَِّذيَن َكَفُروْا فَقُهْم الَ يُقْؤِمُنونَ    ) 

 .الدواب شر بدر ىف قتلوا الذين الكفار حال تصف اآليات 

(  عاألرب ذوى احليوان هى) الدابة أن إصطالحا عرف ولكن( ،  األرض على يدب ما كل هى)  اللغة ىف : الدابة 
 على فتل فهى دابة ليست السيارة ولكن األرض على يدب ما كل هى الدابة أنحيح الص لكن عرفا هذا ولكن
 . األرض

 دبيا يدب من الشيخ إمنا        بشيخ ولست شيخا زعمتىن              : الشاعر قال 
 ما كل ىه الدابة أن أيد القرآن ولكن  عليها يتكأ بالعصى األرض على يدب الذى هو الشيخ أن الشاعر فقال
 .       األرض على يدب

  كفروا الذين بعد يؤمنون ال ىف  ملاذا تكرار اآلية هذه ىف  (يُقْؤِمُنونَ  اَل  فَقُهمْ  َكَفُروا الَِّذينَ  اَّللَِّ  ِعْندَ  الدََّوابهِ  َشرَّ  ِإنَّ ) 
 . إلستمرارا يفيد املضارع فالفعل املضارع ىف جائت لذلك الكفر على واالستمرار االصرار أى االصرار تفيد  ؟

ُهْم مثَّ يَنُقُضوَن َعْهَدُهْم يف ُكلِه َمرَّة  َوُهْم اَل يَقتقَُّقونَ  )     ( الَِّذيَن َعاَهدتَّ ِمنقْ
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 باملعرة يبالون وال غدرال ُشون وال تعاىل هللا يتقون ال أهنم وسببه أوليائك يقاتلوا أو يقاتلوك أال على عاهدوك أى
 غدوا ذلك عوم كتاب أهل الكفاروليسوا ىف أو اليهود ىف نزلت اآليات هذه أن وقيل مواثيق أو عهد هلم فليس
 . بدر بعد نزلت اآليات هذه وكل. وسلم عليه هللا صل بالنىب

 ( فَِإمَّا تَقثْقَقَفنقَُّهْم يف احْلَْرِب َفَشرهِْد هِبِم مَّْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم يَذَّكَُّرونَ  )  

 أشد هبم نكل ردهمفش،  منهم وتتمكن عليهم تظهر أى ووالظهور التمكني معىن فيها ولكن قابلهمت أى : تثقفنهم
 فعندما،  ليكع أعدائك ومظاهرة قتالك ىف ويزهدون حاهلم من يعتربون لعلهم خلقهم من هبم يسمع حىت تنكيل
 . الكرة يعاود فإنه تركته إذا ولكن يهابك فإنه به وتنكل أحد بك يغدر

 رسول قال ةهرير  أىب عن(  مرتني جحر من يلدغ ال ) املؤمن باب ىف(  الفرد األدب) كتاب البخارى يحصح ففى 
 على قبض اعندم أته السرية أهل عند مناسبتة(  مرتني واحد جحر من املؤمن اليلدغ)  وسلم عليه هللا صل هللا

 هللا صل لنىبا فرتكه يبكى وأخذ الموالوا االوال للنىب اشتكى بدر ىف اجلمحى القرشى عزة أىب الكذاب الشاعر
 لتهز أتركك ىبالن له فقال للنىب يشتكى أخذ عليه قبض فعندما أحد ىف الكفار مع إشرتك ولكنه وسلم عليه

 وان احلديث ىف اعتبار هلا ولكن ضعف فيها الرواية هذه كانت وإن.  فقتل به وأمر حممد خدعت وتقول عارضيك
 ويكون ذلي االنسان فالتجربة(  بالتجارب إال حكيم اإلنسان يكون ال) معاوية قال ، جتاربه من يتعلم اإلنسان
 . مرة من أول هذا يكون وال حكيم

َ الَ حيُِبُّ اخْلَائِِننيَ  )     ( َوِإمَّا خَتَاَفنَّ ِمن قَقْوم  ِخَيانَة  فَانِبْذ ِإلَْيِهْم َعَلى َسَواء ِإنَّ اَّللَّ

 رطبش ولكن واضحة ذلك مالمح وباتت العهد نقض منهم خاف إذا عهدهم يهمعل إِرح أى الطرح هو النبذ : 
   ذلك عن منزة النىبو  باهلل والعياذ النىب من غدر يكون همميعل مل إذا ألنه النبذ ىف سواء العلم ىف وهم أنت تكون أن
 عاهدةامل برد تقوم تفعل ؟ فماذا األمر وىل وأنت واضحة الغدر مالمح وباتت اليهود مع معاهدة ىف كنت إذا
 هللا صل النىب وقال(  اخْلَائِِننيَ  حيُِبُّ  اَل  اَّللََّ  ِإنَّ ) تعاىل هللا قال لذلك،  غادر أو خائن تكون ال حىت بذلك همموتعل
 فال ننياخلائ حيب ال هللا ألن ؟ خانك من ختن ال ملاذا(  خانك من ختن وال إئتمنك ملن األمانة أدى) وسلم عليه
 . ذلك من باهلل والعياذ له ويرغب عليه وميقت عنه ينهى فإنه حيبه مل إذا هللا الأن،  غادر وال خائن تكن

 ( َوالَ حَيَْسََبَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َسبَقُقوْا ِإنقَُّهْم اَل يُقْعِجُزونَ  )   

 بقواس أهنم قيل األخر والرأى،  رأى هذا هللا عقاب من أفلتوا املرة هذه مروا ملا أهنم كفروا الذين يطمئن ال 
 مع فإهنم هذا معو .  والقوة والسالك والعتاد العدة وأخذ املعركة مكان إىل وسبقهم تدبيهم ىف النصى ىف املسلمني

 .منه يفلتون وال منهم ويقتص  عليهم يقبض هللا إن يل بل هللا يعجزون ال ذلك



 شيخ / حممد فريدلا تفسير )سورة األنفال(   اإلسالم العلمى ) الفرقة الثانية( معهد شيخ

 

36 

رِيَن ِمن ُدوهِنِْم الَ تَقْعَلُمونَقُهُم بَاِط اخْلَْيِل تُقْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اَّللَِّ َوَعُدوَُّكْم َوآخَ َوَأِعدُّوْا هَلُم مَّا اْسَتطَْعُتم مِهن قُقوَّة  َوِمن رهِ  )   
ُ يَقْعَلُمُهْم َوَما تُنِفُقوْا ِمن َشْيء  يف َسِبيِل اَّللَِّ يُقَوفَّ ِإلَْيُكْم َوَأنُتْم الَ ُتْظَلُمونَ   ( اَّللَّ

 ظلم برد هللا سبيل ىف اجلهاد أجل من فعله يستطاع ما فكل  باإلستطاعة يدهاق هنا ولكن العموم ألفاظ من : ما
 اإلعداد عدب املادى اإلعداد هو وهذا. إليه وبالوصول له باإلعداد مأمورون حنن سبيله وىف وعال جل هللا وبدعوة
 . يقاتلوا لكى بدنيا أعدهم أى اإلمياىن
 . هللا سبيل ىف اخليل حبس أى : اخليل رباط
 وختوفون وعدوكم هللا عدو به ترهبون ذلك ىف وسع فيه وهذا باإلضطراب املقرون اخلوف وهذا ختوفون:  ترهبون  

 (  ارسف أهل  -  قريظة بىن -  اجلن كفار)   قالوا:  الفسرين اختلف ؟؟؟ هؤالء هم من. دوهنم من أقواما أيضا
 أناس اكهن يكون البغى أهل حالة ىف يكون  هذا ؟ يقول كيف ولكن املسلم يقول الرازى فخر ألىب قول وىف

 . األقوال أصح وهو املنافقون هم االخر والقول،   ضعيف قول وهذا عليهم للخروج إستعداد عندهم
 مبن بقتوس النفى سياق ىف  كرةن شىء كلمة  (ُتْظَلُمونَ  اَل  َوَأنْقُتمْ  ِإلَْيُكمْ  يُقَوفَّ  اَّللَِّ  َسِبيلِ  يف  َشْيء   ِمنْ  تُقْنِفُقوا وَما)

 من شىء تنقصون وال مونتظل ال وانتم لكم يوىف هللا سبيل ىف كبريا صغريا ستنفقونه شىء فأى العموم ىف نص فهى
 . أجوركم

 ينفق أن بحي النه نفقات إىل حيتاج املادى االعداد هذا ألن ؟ اآلية هذه بعد  شىء من تنفقون ما أتى ملا ولكن 
 وبالتاىل اجليش ىف ضعف هناك سيكون ينفقوا مل فإذا وعال جل هللا لنصره يعده لكى جيشه على املسلم اجملتمع
  املسلم اجليش يزلتجه املال فدفع  ينتفعون ال وبالتاىل غصبا أمواهلم ستأخذ بالتاىل و األعداء عليهم سيهجم
 !!. اجلهاد من خري شى وأى يظلم وال له يوىف أنه مع له أمر هذا  هللا سبيل ىف الغازى

 ﴾. ن َجَنُحوْا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح هَلَا َوتَقوَكَّْل َعَلى اَّللَِّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ َوإِ ﴿ 

ذكرت اآليات اليت قبل كيف يكون على األمة املؤمنة أهنا تقوم بواجب اإلعداد املادي بعد اإلعداد الروحي 
عون نا أن األقرب أهنم املنافقون ترهبهم فال يستطيواملعنوي ، وذلك لرتهب عدو هللا جل وعال وترهب أقوام . قل

أن يكيدوا لدولة وال أن يقلبوا األمور والعياذ باهلل جل وعال.فاهلل جل وعال ربك وهو يقول لك توكل عليه ألنه 
 مسيع عليم ومل إىل املهادنة 

 الكفار إىل السلم . مال: أي  جنح -
 وترك القتال. الُصلح: أي  السلم -
 إليها وعاهدهم .  فمل أيها الرسولأي  ا :فاجنح هل-
ل .وتوكل على هللا ملهادانتهم،فلن يصلوا لك بأمر تكرهه فاألموركلها يد هللا جأي خذ باألسباب: وتوكل على هللا-

 . بقول هؤالء الكفار: أي مسيع  مسيع-                                                                 وعال.
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 : أي عليم مبا يضمرون مبا يف أنفسهم لك وأنت غائب عنهم . عليم
 مسألة :

 هذة اآلية تأصل عند مجهور الفقهاء اجلواز واإلذن يف املهادنة مع الكفار . -
 ولكن أختلف مجهور العلماء يف األمر الذي يهادنون له. -

 ملاذا يهادنون الكفار ؟ أو ماهو مناط املهادنة ؟ س:
 علماء املسلمني إىل ثالث اجتاهات :أختلف املناط عند 

.أن مناط املهادنة مع الكفار هو املصلحة الشرعية اليت يراها اإلمام ومعه مجاعة احلل والعقد ، فإن رؤا يف مهادنة 0
 الكفار مصلحة هادنوهم وإن رؤا غري ذلك فإهنم مل يهادنوهم . ألن املصلحة اليت هى مناط اهلدنة غري موجودة .

 :  ومن املصاحل
 أن يهادن اإلمام قوم يف الطريق ليصل ألقوام ُأخرى  .-
 أن يهادهنم حىت يرتب أموره وُيصلح من شائنه فيكون األمر أبلغ وأفضل .-
وما حدث يف صلح احلديبية أن النِب صلى هللا عليه وسلم هادهنم ملصلحة حىت يصل للمشركني مبكة وحيدث -

 الدعوة . ومسى هللا هذة املصلحة " فتحا  " . ومسي فتحا  ألن يف فرتةاألختالط بني املسلمني والكفار وتنتشر 
 الصلح حدثت املخالطة أنتشرت الدعوة .

.أن مناط اهلدنة هو احلاجة والضرورة أن يعرب عنه بعض املسلمني ، ِاملا هناك حاجة أو ضرورة ُشى على 2
رجون استدلوا بذلك " بصلح احلديبية " ألهنم كانوا ُاملسلمني منها. فإنه جيوز لإلمام أن يصاحل الكفار وقت إذن و 

 للحج وليس للقتال فموقفهم كان موقف ضعف فخشى عليهم .
وهناك ال يصح االستدالل بصلح احلديبية. وذلك إلن املسلمني يف صلح احلديبية كان لديهم القدرة أن يُطيحوا -

 ادم الشك فيه وأنه دون أن يقاتل ويدخلون الناسبأهل مكة. ولكن النِب صلى هللا عليه وسلم رأى أن الفتح ق
باملصاحلة لكان أوىل.وأنه صلى هللا عليه وسلم مل يؤذن له مبقاتلتهم ، ودليل أنه مل يكن هناك ضعف أعرتاض عمر 

 رضي هللا عنه عن عدم املقاتلة ِما يتبني أن االستدالل بصلح احلديبية يف هذة املسألة ليس قويا .
مامل يكن ضرر على املسلمني  شرطم املهادنة دون وجود مصلحة وال حاجة وال ضرورة للهدنة .أن جيوز لإلما3

 باملهادنة .
 وأصحاب هذا القول انقسموا إىل إجتاهني :

 .رأي املالكية أنه جيوز املصاحلة دون أي مصلحة أو حاجة وهذا -
فإذا زالت الضرورة برد العدوان أو بدفع  أن السلم هو األصل وأن احلرب والقتال واجلهاد ماهو إال للضرورة ،-

منا هو إجتاه إاألذى عن املسلمني يعود األمر ملا كان عليه حلالة السلم . وهذا اإلجتاه ليس له سلف لعلماء الفقه 
 .لبجهاد الط. ولكن حقيقة اجلهاد إلعالء كلمة هللا وهو  جهاد الدفعوهذا ألنه يقول ال جهاد إال مستحدث 
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 بالنسبة للنصوص فيه اضطراب ،الستدالله ببعض األدلة دون األخرى . وهذا اإلجتاه
.إجتاه ابن حزم يف أنه ال يرى املهادنة ، وأن هذة اآلية منسوخة نسختها آيات القتال فلم يُعد للمسلمني إال أن 4

نسخ يف هذة ليقاتلوهم حىت يسلموا ويستثى من ذلك أهل الكتاب بأهنم يعطوا اجلزية . وهنا نقول أنه اليصح ا
 اآليه .

 كم سنة يعقدها اإلمام للمهادنة ؟ وهل اهلدنة مطلقة أم مقيدة؟
 هدنة مقيدة-هدنة مؤبدة          -هدنة مطلقة       -
هي أن اإلمام مل يقيدها ولكن تركها إىل حني توفر املصلحة أو مناط املهادنة اليت حتقق من أجلها  هدنة مطلقة :-

ة ها.ومييل هلذا القول شيخ اإلسالم ابن وجائزة.فإ .فهي مشرِو ن أراد قطعها وإن أراد أبقى عليها لتحقيق شِر
 تيمية .

 . وهي ال جتوزمبعىن أننا هنادهنم والسلم هو األصل ، فهي دائمة ال تنقطع .  هدنة مؤبدة :-
حلديبية . وهي بصلح ا وهي اليت يقيدها اإلمام بسنني . ومييل هلذا القول احلنابلةوهذا الحتجاجهم هدنة مقيدة:-

 جائزة .

ُ ُهَو الَِّذَي َأيََّدَك بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِننَي ﴿  َْدُعوَك َفِإنَّ َحْسَبَك اَّللَّ َُ  .﴾َوِإن يُرِيُدوْا َأن 

أن ُدعوك : أن كانوا قصدوا بالُصلح أن ُدعوك وأن يضروك أن يظهروا املساملة ويريدون إضرارك فماذا تفعل -
سبك هللا( ، فلم يقل له إذا ظننت نيتهم السيئة ال تعقد معهم الُصلح بل توكل على هللا وسيكفيك ضرهم ؟ )إن ح

 وخداعهم .
 إن حسبك هللا : وهنا احلسب ال يكون إال هلل بالتأييد والنصر من هللا .-
 منني ايضا  أيد هللا النِب هبم .وباملؤمنني : واملؤ -

َ َألََّف بقَ  َوَألََّف بَقنْيَ قُقُلوهِبِمْ ﴿  يع ا مَّا َألَّْفْت بَقنْيَ قُقُلوهِبِْم َوَلِكنَّ اَّللَّ نَقُهْم ِإنَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم َلْو َأنَفْقَت َما يف اأَلْرِض مجَِ  ﴾.يقْ
من أعاجيب هللا جل وعال أن النِب صلى هللا وعليه وسلم أتى على قبائل متناحرة وعندهم استعداء وحب أصوهلم 

ك ، فمن الذي سيؤلف بني هؤالء ؟ فليس املال الذي سيؤلف بينهم ولكن هللا هو الذي ألف بني القبلية وغري ذل
 . ولذلك من أعظم النعم تأليف هللا للقلوبما يف األرض مجيعا  .  )لو أنفقت (قلوهبم . ولذلك قال 

  : أي مجعها على احلب لنصرة دين هللا ألف

 ﴾. َوَمِن اتقَّبَقَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننَي يَا َأيقَُّها النَِّبُّ َحْسُبَك اَّللَُّ ﴿ 
   أن احلسب ال يكن إال هلل والصحيح يف معىن اآلية هو : -

 ويكفي من اتبعك من املؤمنني . يكفيكأي هللا  حسبك هللا :
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وْا ِمَئتَقنْيِ َوِإن َيُكن مِهنُكم مِهائٌَة يَقْغِلُبوْا اِبُروَن يَقْغِلبُ يَا َأيقَُّها النَِّبُّ َحرِهِض اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقَتاِل ِإن َيُكن مِهنُكْم ِعْشُروَن صَ ﴿ 
 ﴾.َأْلف ا مِهَن الَِّذيَن َكَفُروْا بِأَنقَُّهْم قَقْوٌم الَّ يَقْفَقُهوَن 

 ملاذا حرض ؟-
ألن النفس تكره القتال )كتب عليكم القتال وهو كره لكم ( ،فالنفس حتب البقاء . ولكن أمر هللا رسوله 

 لتحريض على القتال واجلهاد حىت ولو تكرهه النفس ملا أعده هللا هلم ، ويف الشهادة الفوز العظيم .با
ا)عشرون صابرون يغلبوا مئتني( وهنا جعل - اعة هللا يف القتال والص الصرب شِر رب على . صرب على حتمل األذى ِو

فقهون هنا ألن الكفار ال يفقهون ، وال ي ملاذا؟ املعاصي ، فهذة العشرون الصابرة تغلب )مئتني( واملائة تغلب ألفا
، فال يفقهوا ملاذا يقاتلون . فاملسلم يقاتل ألجل عقيدة ولكن الكافر يقاتل ألجل هوى متشعب ومن أجل  للعموم

عصبية ومحية أو مال.ولذلك هو ضعيف ألجل ذلك . وهذا فيه حث لتعلم أساليب القتال ، وأن نكون أفضل 
 منهم يف ذلك . 

 . فحرض أي اإلنسان يبذل حىت يصل إىل مبالغة: والتحريض هو احلث الشديد ، وهو حث فيه  رض املؤمننيح
 . اهللكة

 قهون القتال كما يفقه املسلمون .ال يفقهون : أي ال يف-

ُ َعنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعف ا فَِإن َيُكن مِهنُكم مِهائٌَة َصاِبرَ ﴿  وْا ِمَئتَقنْيِ َوِإن َيُكن مِهنُكْم َأْلٌف يَقْغِلُبوْا ٌة يَقْغِلبُ اآلَن َخفََّف اَّللَّ
ُ َمَع الصَّاِبرِيَن   ﴾.َأْلَفنْيِ بِِإْذِن اَّللَِّ َواَّللَّ

 اآلن خفف هللا عنكم وذلك ألنه عليم هبم . ألهنم ضعفوا عن هذا ، ضعفوا عن ماذا ؟-
 وتعاىل . هللا هبم فخفف عنهم وهذا من لطفه سبحانه قد يكون لقلة صربهم ، وقد يكون ضعف بدانيا أصاهبم فعلم

 ليخفف عنهم . من أجلها النسخمن اآلمور اليت جاء وهذا  -
ي النصر ) أنه بإذن هللا -  اذا ؟. مل وهذا فيه حث أن يكون املؤمنون صابرينأن هللا مع الصابرين (  –شِر

 خاصة ينصرهم ويأييدهم .ألن الصرب يؤسس ملعية هللا عز وجل .فاهلل يكون معهم معية 

ُ يُرِيُد اآلخِ ﴿  نْقَيا َواَّللَّ ُ َعزِيٌز َحِكيٌم َما َكاَن لَِنِبه  َأن َيُكوَن َلُه َأْسَرى َحىتَّ يُقْثِخَن يف اأَلْرِض ُترِيُدوَن َعَرَض الدُّ  ﴾.َرَة َواَّللَّ

 ابة بشأن األسرى .هذة اآلية نزلت لشأن أسرى بدر ، وأن النِب صلى هللا عليه وسلم شاور الصح
فرأى أىب بكر أن ال يقتلوهم فهم ابناء عمومة وقد ينتفعون هبم بعد ذلك،ينتفعوا مبا سيأخذون من الفداء ليقوها به 

 املسلمون 
ورأى عمر البد من قتلهم وإبادهتم ألهنم صناديد الكفر وبقتلهم تضعف شوكة الكفر بعد ذلك ،وكان عمر ُمصيبا  

 رآن لتأييد رأيه .لقوله تعاىل :)ما كان لنِب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف األرض ....( .يف ذلك ونزل يف ذلك ق
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 . وذلك لقبوهلم الفداء واملال)تريدون عرض احلياة الدنيا( -
 أي ما سبقك نِب هبذا من قبل .:  ما كان لنِب

 .أي يكثر القتل يف اعدائه يثخن:

 ﴾.َلَمسَُّكْم ِفيَما َأَخْذمُتْ َعَذاٌب َعِظيٌم  لَّْوالَ ِكَتاٌب مِهَن اَّللَِّ َسَبقَ ﴿ 

 أي يف قضائه وقدره . أي حيل لكم الغنائم أو حيل هلم شئ . لوال كتاب من هللا سبق :

َ ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِّحيٌم ﴿   ﴾.َفُكُلوْا ِمَّا َغِنْمُتْم َحالال  َِيِهب ا َواتقَُّقوْا اَّللَّ

، وهذا من خصائص النِب صلى هللا عليه وسلم أنه ُأحل هلا الغنائم ومن معه وأن الغنائم  بني أن الغنيمة حالل ِيب
 ما كانت ُأحلت من قبل .

 اآلية حتدثت عن الفداء -

ر ا يُقْؤِتُكْم ﴿  ُ يف قُقُلوِبُكْم َخيقْ ر ا ِمِهَّا ُأِخَذ ِمنُكْم َويَقْغِفْر َلُكْم خَ يَا َأيقَُّها النَِّبُّ ُقل لِهَمن يف َأْيِديُكم مِهَن اأَلْسَرى ِإن يَقْعَلِم اَّللَّ يقْ
ُ َغُفوٌر رَِّحيٌم   ﴾.َواَّللَّ

هذة اآلية فيها حث لنا على إصالح القلوب وهذا يف )ملن يرتك شيئا  وهللا علم ما يف قلبه من إرادة للخري فاهلل 
 يعوضه خبريا منه ومن جنسه أيضا ( . ويزيدكم أيضا  املغفرة 

 أي تسلمون . قلوبكم خريا: إن يعلم هللا يف
 سيعوضكم خريا . ويؤتكم خريا :

ُ َعِليٌم َحِكيٌم ﴿  ُهْم َواَّللَّ َ ِمن قَقْبُل فََأْمَكَن ِمنقْ  .﴾َوِإن يُرِيُدوْا ِخَيانَقَتَك فَقَقْد َخانُوْا اَّللَّ

اإلسالم  انة ، عدمأي لو قالوا سنسلم كي ال يأخذ فداء وهربوا منه ،ويظهرون اإلسالم ويبطنون الكفر وهذا خي-
يقعون مرة أخرى ، فإن خانوا بعدها س فأمكنك هللا منهم يف بدروالوقوع يف املعاصي خيانة ، فعندما خانوا هللا سلفا  

 يف يدك ولكن األمر سيختلف ألن عقوبتهم ستكون حامسة وقوية .
 يوصف هللا جل وعال هبا . واخليانة ال حتمل معىن إال النقص . ولذلك الأي خداعك واملكر بك .  خيانتك :

ُروْا ُأْولَِئَك بَقْعُضُهْم َأْولَِياء صَ ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا بَِأْمَواهلِِْم َوَأنُفِسِهْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َوالَِّذيَن آَووْا وَّنَ ﴿ 
يِن فَقَعَلْيُكُم ن َوالَيَِتِهم مِهن َشْيء  َحىتَّ يُقَهاِجُروْا َوِإِن اْسَتنَصُروكُ بَقْعض  َوالَِّذيَن آَمُنوْا َومَلْ يُقَهاِجُروْا َما َلُكم مهِ  ْم يف الدِه

ُ مبَا تَقْعَمُلوَن َبِصرٌي  نَقُهم مِهيثَاٌق َواَّللَّ َنُكْم َوبَقيقْ  ﴾.النَّْصُر ِإالَّ َعَلى قَقْوم  بَقيقْ
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 كافرين( .مث ختمت اآليات بذكر اصناف الناس )اصناف املؤمنني واصناف ال-
 مسألة :-

هلم  دومل يهاجروا ال يعق، يف حالة اهلجرة أما من آمنوا وهاجروا أولياء بعض : وهذة الوالية يف اإلسالم ملن آمنوا 
أال يكون  طولكن بشر على عدوهم وهنا وجب نصرهتم  إال يف حالة أن يستنصروا يف الدينالوالية حىت يهاجروا 

 د وإال يصبح هذا خيانة للعهد . على قوم بيننكم وبينهم مثاق وعه
 أقسام املؤمنني : أربعة ومنهم ثالثة يف هذة اآلية :

 .الذين هاجروا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل هللا .0
 .الذين آووا ونصروا .2
 .الذين آمنوا ومل يهاجروا . وال تعقد هلم والية حىت يهاجروا .3

 بأمواهلم . أي ضموا املسلمون إليهم وواسوهم آووا :
 أي نصروا هللا . نصروا دينه ونصروا رسوله . نصروا :
 ن بعضهم بعضا ويعني بعضهم بعضا .أي ينصرو  أولياء :

َنٌة يف اأَلْرِض َوَفَساٌد َكِبرٌي ﴿   .﴾َوالَِّذيَن َكَفُروْا بَقْعُضُهْم َأْولَِياء بَقْعض  ِإالَّ تَقْفَعُلوُه َتُكن ِفتقْ

ينصروا بعضهم بعضا ومنهم من يعادي بعضهم بعضا ولكن مجيعهم أولياء لبعض منهم من  الكفار أشكال:
 إلستئصال شوكة اإلسالم .

وذلك الكفار  يتناصرون من أجل دينهم الباِل ، فكيف ال تناصرون من أجل دينكم احلق  إال تفعلوه تكن فتنة:-
 فوا ويستأصلون شوكتكم ويفتنونكم.!  فتضع

ُمَوالَِّذيَن آَمُنوْا ﴿  مَّْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِرٌي  َوَهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا يف َسِبيِل اَّللَِّ َوالَِّذيَن آَووْا وََّنَصُروْا ُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقا هلَّ
.﴾ 
 مرة أخرى وذلك لعلو شأهنم . هاجروا وجاهدواوهنا اعاد ذكر املؤمنني الذين -
 مسألة :-

 لكري املؤمنون واملؤمنون حقا  ... فما الفرق ؟ذكر هللا يف القرآن ا
 فاملؤمنون حقا  : هم الذين حتقق وكُمل إمياهنم .

 أيت يف اآليات باملغفرة ومن مث الرزق ؟
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وذلك ألننا حباجة إىل املغفرة أكثر من الرزق ، )عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال لن ينجي 
رجل وال إياك يا رسول هللا قال وال إياي إال أن يتغمدّن هللا منه برمحة ولكن سددوا( واملغفرة  أحدا منكم عمله قال

 من الرمحة حيث ال حياسب عل سيئاته وال حياسب عليها ويدخل اجلنة.
 فيه متام الشئ وبكل ما ُتكرم به أي الكرم واإلكرام  كري :

ض  يف ِكَتاِب اَّللَِّ ِإنَّ ْا َوَجاَهُدوْا َمَعُكْم فَُأولَِئَك ِمنُكْم َوُأْوُلوْا اأَلْرَحاِم بَقْعُضُهْم َأْوىَل بِبَقعْ َوالَِّذيَن آَمُنوْا ِمن بَقْعُد َوَهاَجُرو ﴿ 
َ ِبُكلِه َشْيء  َعِليٌم   ﴾.اَّللَّ

 هنا القسم الرابع من املؤمنني :
 وهاجروا وجاهدوا معكم . من بعد.الذين آمنوا 4

 فائدة:
 وهم بل قال فآولئك منكم .. وليس فقط هلم حق الوالية بل أهنم منكم وهم األصل .مل يقل فأولئك وال

م يقول أهنا . وبعضهالتوارث باألخوة اإلميانية آليات  ناسخةوهي  اآلية باملرياثبعض أهل العلم ُصون هذة -
 عامة وهذا األقرب .

 أي أصحاب القرابة . أويل األرحام :-
 

 هلل رب العاملنياحلمد 
 

 

 


